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3. PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE
Patrimônio arquitetônico na cidade contemporânea; preservação,
conservação e gestão do patrimônio edificado; ambiente construído e
cultura popular; políticas habitacionais em áreas centrais; áreas de
valor cultural; instrumentos, metodologias e técnicas para a
conservação e restauração do patrimônio edificado; restauração e
reabilitação de edifícios e centros históricos; materiais e tecnologias
construtivas tradicionais; dimensão material e imaterial na cultura;
preservação da memória e construção de identidades; revisões das
teorias contemporâneas da conservação e do restauro; intervenções
arquitetônicas contemporâneas em núcleos urbanos consolidados de
interesse cultural.
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NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos aqui os Anais do V ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: cri-
ses, impasses e desafios.

Os Anais, desenvolvidos em formato de arquivo digital (PDF), estão divididos em oito volumes 
coincidentes com os Eixos Temáticos que nortearam o V ENANPARQ, para além de um vol-
ume introdutório, de número “00”, com o Índice Geral que abarca todos os outros volumes: 

00. Índice Geral

01. Ideários, Projeto e Prática

02.  História e Teoria da Arquitetura, da Cidade e do Urbanismo

03. Patrimônio, Cultura e Identidade 

04. Ambiente, Preservação e Sustentabilidade 

05. Produção do Espaço, Ocupação, Gestão e Cidadania 

06. Infraestrutura e Mobilidade

07. Instrumentos da Legislação e Normativas 

08. Inovação, Tecnologias e Sociedade

Cada volume é dividido em capítulos coincidentes com os produtos científicos (artigos, 
simpósios, oficinas) submetidos ao evento e aprovados pela comissão científica:

01. Mesa Temática com Apresentação Oral

02. Mesa Temática sem Apresentação Oral

03. Simpósios Temáticos

04. Artigos Completos de Simpósios Temáticos

05. Oficinas

06. Outros



Dentro de cada capítulo, os trabalhos estão organizados em ordem alfabética pelo título. 

A inserção dos textos nos volumes dos eixos não segue necessariamente a inclusão dos 
trabalhos sugerida na programação do evento, mas a indicação inicial dos autores – no ato 
da submissão dos artigos, simpósios, oficinas. 

Finalmente, é preciso dizer que o conteúdo dos trabalhos expostos nos Anais do V 
ENANPARQ é de inteira responsabilidade dos autores – revisão de texto, uso de imagens, 
formatação.



APRESENTAÇÃO

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA 
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
SALVADOR - 13 A 19 DE OUTUBRO

Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual 
crises, impasses e desafios

A temática proposta para o V ENANPARQ busca discutir de modo transversal, interdisci-
plinar e inovador o contexto atual relacionado a esse campo de atuação, promovendo o 
debate sobre a produção científica recente nas universidades brasileiras, em diálogo com 
as práticas e com a produção internacional, fomentando assim a reflexão crítica sobre as 
permanências e perspectivas num contexto de crises, impasses e desafios.

O evento traz para o debate no tema proposto os resultados recentes das atividades da 
pós-graduação na área, no âmbito do Ensino, Pesquisa, Extensão, da Prática Profissional e 
do Comum, com reflexões sobre a formação, produção e lacunas, fundadas no compromis-
so social da Área de Arquitetura e Urbanismo.

Considera-se o panorama mundial altamente globalizado e interconectado sob a égide da 
financeirização, do neoliberalismo e das tecnologias digitais, em que as crises se manifes-
tam em ciclos crescentemente frequentes e duradouros, com impactos sociais e ambien-
tais profundos e diferenciados a cada contexto e sociedade.

No Brasil, a atual crise instaurada nas suas dimensões política, econômica e social, afe-
ta diretamente a qualidade de vida das pessoas, do ambiente, bem como as relações in-
stitucionais e produtivas. Traz impasses para todas as áreas profissionais, com fortes im-
pactos para Arquitetura e Urbanismo nas suas múltiplas formas de ação.

Esse campo de atuação está sendo fortemente afetado, não apenas pela escassez de 
investimentos, vulnerabilidades e enfraquecimento de ações contínuas na construção, 
preservação e produção do espaço, mas, sobretudo, pelas inflexões nas políticas públi-
cas de interesse social e coletivo. Para além da prática profissional, são questões que 
se expressam nos graves problemas urbanos, nas dinâmicas territoriais dispersas, nas 



estruturas ociosas e obsoletas, nas objetivações e subjetivações excludentes e no cotidi-
ano de violências e incertezas no que há de vir.

Os avanços conquistados nos pactos constitucionais democráticos pelos direitos soci-
oespaciais, regulamentados no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Terra, depois de quase 
duas décadas de vigência nas legislações, se efetivam fragilmente na prática, diante das 
necessidades de atendimento às demandas da sociedade brasileira.

Nesse contexto, são complexos os desafios colocados para reflexão e ações da pós-grad-
uação no campo da Arquitetura e Urbanismo, considerando as suas relações entre teoria, 
prática, assimilação, experimentação, diálogo na sociedade e incorporação de saberes. 
Enfim, no processo contínuo do conhecimento, vislumbram-se caminhos de conexão ao 
passado, permanências, emergências, resistências, mediações e superação de impasses, 
que potencializam ganhos coletivos, proposições inovadoras e participativas, na conquista 
de cidades melhores, mais justas e ambientes adequados para a vida.
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Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente/Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Professor do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB 

LACERDA, Norma 
Doutora em Planejamento Urbano/Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris 3; Professora do Programa 
Pós-graduação Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE) 

REYNALDO, Amélia 
Doutora em Urbanismo/Universidade Politécnica da Catalunha; Professora da Universidade Católica de 
Pernambuco (UNICAP) 

EXPERIÊNCIAS SOCIOESPACIAIS DOS MORADORES COMO AGENTES NO PROCESSO 
DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA/PE .5582

CARVALHO, Diôgo Cesar Oliveira
Arquiteto e Urbanista; Mestre em Desenvolvimento Urbano pela UFPE

IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE UMA ARQUITETURA TRADICIONAL: PELA 
PRESERVAÇÃO DOS BANGALÔS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA .5619

VILLARIM, Lizia Agra
Mestra em Desenvolvimento Urbano; Professora substituta da UFPB

CAVALCANTI FILHO, Ivan
Doutor em História da Arte; Professor Associado do DAU/UFPB e do PPGAU da UFPB



IGEPAC-BELA VISTA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O CAMPO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL EM SÃO PAULO .5635

MUNIZ, Claudia Andreoli
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo; Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAP

INTERVINDO SOBRE A PREEXISTÊNCIA: O PROJETO “PORTO NOVO” NO BAIRRO DO 
RECIFE E A DISTÂNCIA ENTRE PLANO E IMPLEMENTAÇÃO .5653

VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália Miranda
Doutora em Desenvolvimento Urbano; Professora do DAU UFPE, do MDU UFPE e do PPGAU UFRN

SOUTO MAIOR, Gabriela
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na UFPE 

ARAÚJO, Clara Patrício da Silva
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na UFPE

LUGARES DE MEMÓRIA: ESTUDO DE CASO DA PRAÇA DA ALFÂNDEGA E SEUS 
MUSEUS .5679

EDELWEISS, Roberta 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora PPGAU UniRitter/Mackenzie 

MACIEL, Graziela 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UniRitter/Mackenzie 

VOLPATTO, Carlla
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UniRitter/Mackenzie 

M.E.S. E GALERIA ADRIANA VAREJÃO: ENCONTRO DE DUAS CORRENTES .5703

MARQUES, Valentina Martins. 
Doutoranda em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

MANUEL BANDEIRA, ALBERTO GUINARD E OURO PRETO: A PRESERVAÇÃO AFETIVA 
DE UMA PAISAGEM .5722

ASSUMPÇÃO, Ana Laura
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; Arquiteta e Urbanista pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo 
da USP

CASTRAL, Paulo César
Doutor em Multimeios; Professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP

MAPEAMENTO DOS VALORES ESPIRITUAIS DA PAISAGEM .5737

FIOROTTI, Marcelo Seidel
Doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo PROURB-FAU-UFRJ 



METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL: POTENCIALIDADES DE APLICAÇÃO NO NÚCLEO ARQUITETÔNICO E 
HISTÓRICO DE MANGUINHOS, FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ .5761

ANDRADE, Inês El-Jaick
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Arquiteta e urbanista do DPH da COC/Fiocruz; Professora do 
PPGPAT da COC/Fiocruz. 

CARCERERI, Maria Luisa Gamboa
Doutora em Urbanismo; Arquiteta e urbanista do DPH da COC/Fiocruz. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS NAS CIDADES GLOBAIS: IDENTIDADE, SINGULARIDADE E 
RENDA .5776

PINTO, Izabela Martins de Oliveira
Arquiteta e Urbanista, Mestranda em arquitetura e urbanismo e bolsista Capes do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense – PPGAU/UFF

SANTIAGO, Aline Daniele Cruz
Arquiteta e Urbanista, Mestranda em arquitetura e urbanismo do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense – PPGAU/UFF

CARDOSO, Nicolle Peres
Arquiteta e Urbanista, Mestranda em arquitetura e urbanismo e bolsista Capes do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense – PPGAU/UFF

O MUSEU NA MARGEM DE UM RIO: UM DIÁLOGO ENTRE ÁLVARO SIZA VIEIRA E NADIR 
AFONSO .5793

CANAS, Adriano Tomitão
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da 
UFU e do PPGAU UFU

FONSECA, Maria Teresa
Doutora em Arquitetura; Professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e do CEAU-
FAUP

OS CAMINHOS DE PARATY E OS DA PRESERVAÇÃO NO BRASIL .5813

COSTA, Daniella
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Universidade Federal de Niterói-UFF; Programa de 
pós-graduação em arquitetura PPGAU/UFF

PAISAGEM CULTURAL DAS RUAS PARA PEDESTRES .5836

BONI, Débora Maria Svizzero
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; Aluna do PPGARQ FAAC, Unesp Bauru 

SILVEIRA, Pedro Paludetto
Mestrando em Arquitetura e Urbanismo; Aluno do PPGARQ FAAC, Unesp Bauru 

SALCEDO, Rosio Fernández Baca
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora do PPGARQ FAAC, Unesp Bauru



PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL: MEMÓRIA E IDENTIDADE EM ALTO LIBERDADE/
ES .5852

BONA, Kamila Drago
Arquiteta e Urbanista; Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito 
Santo - UFES

ALMEIDA, Renata Hermannyde
Arquiteta e Urbanista; Doutora em Arquitetura e urbanismo; Professora da UFES; Coordenadora do 
Laboratório Patrimônio & Desenvolvimento Territorial – Patri_Lab. Vitória, Espírito Santo, Brasil

PRESERVAÇÃO E RUÍNA Uma breve leitura dos processos de transformação urbana a 
partir do skyline da cidade de Salvador .5884

ALMEIDA, Ana Licks
Doutora em Saúde Pública; Professora da UNIFACS/PPDRU

SILVA, Ariadne Moraes
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUFBA e Pesquisadora Associada do PPGAU/
FAUFBA

MELLO, Márcia Maria Couto
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da UNIFACS/PPDRU e do PPGAV/EBAUFBA

RUA DA AURORA: PARA ALÉM DA IMAGEM POSTAL .5904

SILVA, Milena 
Arquiteta e Urbanista; Mestranda em Desenvolvimento Urbano (PPG-MDU) - UFPE

LIMA, Karen Larissa
Arquiteta e Urbanista. Pós-graduanda em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade.

TORRE REFORMA: ARRANHA-CÉU E CULTURA MEXICANA .5920

VILLANOVA, Luís Henrique B. 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Uniritter/Mackenzie 

RECENA, Maria Paula. 
Doutora em Teoria e História da Arquitetura PROPAR/UFRGS; Mestre em Poéticas Visuais PPGAV/
UFRGS; Professora da FAU/UFRGS 

TRAÇOS DA CULTURA POPULAR NA OBRA DE LUIS BARRAGÁN .5947

CANHADAS, Marina 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo 

VILA DOS OPERADORES DE JAGUARA E O DESAFIO DA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
RECENTE .5967

BELO, Rafaela Borsato
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; PPGAU-FAUeD-UFU

CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUeD-UFU

CUNHA, Claudia dos Reis e
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUeD-UFU



2 – MESAS TEMÁTICAS SEM APRESENTAÇÃO ORAL

A ARQUITETURA DIALÓGICA COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
E CONSTRUÇÃO SOCIAL DA METRÓPOLE .5984

MARTINS, Juliana Cavalini
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; FAAC – UNESP/Bauru

SALCEDO, Rosio Fernándes Baca
Pós-Doc em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – 
FAAC – UNESP/Bauru

A CASA-MUSEU COMO MEMÓRIA DO SER: UMA ANÁLISE DE CASOS BRASILEIROS E 
PORTUGUESES .6005

GAMELEIRA, Raissa de Albuquerque
Arquiteta e Urbanista pela Universidade Potiguar; Doutoranda em Arquitetura pela Universidade de 
Lisboa

A COR E OS REVESTIMENTOS COMO ELEMENTOS FORMADORES DO AMBIENTE 
URBANO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NUM PROCESSO 
PARTICIPATIVO SOCIAL E CROMÁTICO .6023

MOREIRA, Pedro Couto
Doutorando em Arquitetura pela Universidade de Lisboa- Portugal. Mestre em Patrimônio Cultural 
UFSM/RS Professor da FAU: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões– URI/ 
Frederico Westphalen-RS, Pesquisador da Área da História, Conservação e Restauração do Patrimônio 
Cultural AUTEC-URI/FW 

PELLEGRIN, Cássia 
Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Regional Integrada – URI/FW; Pesquisadora da 
Área da História, Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural AUTEC – URI/FW

A PAISAGEM CULTURAL NA RECONFIGURAÇÃO DO URBANO E DO RURAL .6045

DAL AGNOL, Bruna
Arquiteta e Urbanista, mestranda em Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da IMED (PPGARQ - IMED). Taxista PROSUP-CAPES. 

ALMEIDA, Caliane C. O. 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo. Coordenadora e Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Arquitetura e Urbanismo da IMED e Bolsista de Produtividade da Fundação Meridional. 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Teoria e História da Habitação e da Cidade (THAC-IMED). 

KUJAWA, Henrique 
Doutor em Ciências Sociais, Mestre em História. Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Arquitetura e Urbanismo da IMED Bolsista de Produtividade da Fundação Meridional. Membro do 
Grupo de Pesquisa Teoria e História da Habitação e da Cidade (THAC-IMED).

A QUALIDADE DO PROJETO COMO INDICADOR E CONDIÇÃO PARA A 
SUTENTABILIDADE DE POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO .6062

MEDEIROS, Sara Cibele Rêgo de
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA



ARQUITETURAS EM TRANSE: O SISTEMA DINÂMICO DO FLUXO DE AXÉ E AS 
TRANSFORMAÇÕES ARQUITETÔNICAS DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ  
DA BAHIA .6076

VELAME, Fábio M. 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAUFBA e do PPGAU-FAUFBA

OLIVEIRA, Josane
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU-FAUFBA; Arquiteta e Urbanista pela FAUFBA

SILVA, Patricia Santana
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU-FAUFBA; Arquiteta e Urbanista pela FAUFBA

GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: DIAGNÓSTICO DA ATUAÇÃO DO ESTADO EM 
SÍTIO TOMBADO .6099

SILVA, João Gustavo Andrade
Mestrando em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - Iphan; Arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal da Bahia - UFBA

MEMÓRIA AFETIVA E HISTÓRIA DO LOTEAMENTO JABOTICABAL .6126

DOS SANTOS, Ana Caroline Franklin
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da FEAR UPF 

ALVES, Miléia
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da FEAR UPF 

ROSSETTO, Thaís Maria
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da FEAR UPF

O CONCEITO DE TRADIÇÃO ENTRE PROJETO DO NOVO E CONSERVAÇÃO DO 
EXISTENTE: LÚCIO COSTA, ERNESTO NATHAN ROGERS E LINA BO BARDI .6139

CALABRESE, Federico 
Mestre em Conservação e Restauração de monumentos e Núcleos Históricos, UFBA; Professor da 
Faculdade de Arquitetura da UFBA e do MP-CECRE

O INVENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO DE PATOS, PARAÍBA .6160

LIRA, Anneliese Heyden Cabral de
Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFPB); Professor das Faculdades Integradas de Patos (FIP)

LUCENA, Pedro Gomes de
Graduando em Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Integradas de Patos (FIP)

O RESTAURO CONTEMPORÂNEO À LUZ DAS TEORIAS BRANDIANAS: A CONVERSÃO 
DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ALFÂNDEGA EM CAIXA CULTURAL DE FORTALEZA .6185

ALMEIDA, Isabelle de Lima
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza 

QUEIROZ, Karina da Silva
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza 



GOES, Gersica Vasconcelos
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Professora 
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza

PAISAGEM E MEMÓRIA: A RECONSTRUÇÃO DA GEO-HİSTÓRİA DE ITABATÃ (BA) .6200

DIAS, Maiara Dos Santos
Arquiteta e Urbanista; mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFES

FREIRE, Ana Lucy Oliveira
Geógrafa, doutora em Geografia Humana pela USP; Professora do PPGG/UFES 

MENDONÇA, Eneida Maria Souza
Arquiteta e Urbanista, doutora em arquitetura e urbanismo pela USP; Professora do PPGAU/UFES e do 
PPGG/UFES

PATRIMONIO CULTURAL E FATORES DE TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA AO 
LONGO DE EIXOS VIÁRIOS DE EXPANSÃO: O CASO DA AVENIDA SANTOS DUMONT EM 
FORTALEZA-CE .6218

LOURENÇO, Andrêssa Raquel Barbosa
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo 

VASCONCELOS, Ana Cecília Serpa Braga
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Universidade de Fortaleza - UNIFOR

POLÍTICA E PRÁTICAS CULTURAIS: A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO PORTO 
MARAVILHA .6246

KATO, Volia Regina Costa
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU MACKENZIE

GUILLÉN, Maria Isabel Camañes
Mestre e Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; Pesquisadora da FAU MACKENZIE/Capes-Proex

ABASCAL, Eunice Helena Sguizzardi
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU MACKENZIE

PRÁTICAS TRADICIONAIS E IDENTIDADE LOCAL: O PATRIMÔNIO NAVAL DA CIDADE DE 
LAGUNA-SC .6266

MOREIRA, Ana Luísa Andrade
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo – UFSC - PÓSARQ 

ANGELI, Margarita Nilda Barretto
Doutor em Educação; Professor voluntário da UFSC – PÓSARQ

QUANDO A TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO VIROU MERCADO: O 
CASO DE SÃO PAULO .6283

PERETTO, Flávia Taliberti
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (FAUUSP) 



SANTORO, Paula Freire
Profa. Dra. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP); 
Coordenadora do LabCidade FAUUSP, apoio Auxílio à Pesquisa FAPESP 

OKSMAN, Silvio 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo; Professor da Escola da Cidade

REABILITAÇÃO URBANA NA RECUPERAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO HISTÓRICO DO RECIFE, PE .6304

SANTANA, Andresa 
Mestranda em Desenvolvimento Urbano (PPG-MDU)- UFPE 

SILVA, Paula Maciel
Doutora em Desenvolvimento Urbano (PPG-MDU)- UFPE; Professora do curso de Arquitetura e 
Urbanismo-UNICAP. 

REYNALDO, Amélia 
Doutora pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona- UPC. Professora do curso de 
Arquitetura e Urbanismo-UNICAP.

RECOMPOSIÇÃO OU CONSOLIDAÇÃO DE VAZIOS URBANOS: A PERCEPÇÃO DA 
PAISAGEM DOS SÍTIOS HISTÓRICOS .6326

MOTTA, Augusto 
Mestrando em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos – MP-CECRE – UFBA

REUSO NA ARQUITETURA MODERNA: UM PARADIGMA ATUAL DA TIPOLOGIA 
RESIDENCIAL .6343

REIS, Márcia Silva dos
Mestre em Conservação e Restauro; Professor da UNIFACS

VIANA, Lídia Quièto
Doutor em Arquitetura; Professor da Faculdade de Arquitetura, MP-CECRE e Pesquisadora Associada 
PPG-AU da UFBA

SIGNIFICÂNCIA CULTURAL E VALORAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA .6367

FERRAGUT, Bárbara 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UFPE 

PONTES, M. Eduarda 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UFPE

TRÊS NÍVEIS DE INTERVENÇÃO NO CAMPUS LO CONTADOR .6391

CASTAGNA, Ana Cristina
Mestranda em Arquitetura PROPAR/UFRGS

VIVIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM CENTRO HISTÓRICO .6402

TIMOTEO, Amanda Carla Cavalcante
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade dos Guararapes 



SILVA, Jhoany Lima Amorim da
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade dos Guararapes 

LIMA, Maryane Larissa Almeida
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade dos Guararapes

3 - SIMPÓSIO TEMÁTICO

A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E O PROGRAMA KEEPING IT MODERN .6446

Coordenador(a): PINHEIRO, Maria Lucia Bressan
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAU USP e do PPGAU FAU USP

A FACHADA: REFLEXÕES SOBRE A SUA INDIVIDUALIDADE NA PRÁTICA 
ARQUITETÔNICA E URBANA .6467

Coordenador(a): RIBEIRO, Rosina Trevisan M.
Doutora em Engenharia de Produção; Professora do PROARQ-UFRJ; Pesquisadora CNPq

A TEORIA DA RESTAURAÇÃO E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DO CAMPO 
PRESERVACIONISTA: SOBRE VALORES, SIGNIFICÂNCIA, MATERIALIDADE E A 
IMATERIALIDADE .6482

Coordenador(a): VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália Miranda
Doutora em Desenvolvimento Urbano; Professora do DAU UFPE, MDU UFPE e do PPGAU UFRN;

ARQUITETURA POPULAR: PESQUISAS NA BAHIA .6503

Coordenador(a): SANT’ANNA, Marcia 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA e do PPGAU/UFBA

CIDADE, ARQUITETURA E ARTE .6513

Coordenador(a): CANEZ, Anna Paula Moura
Doutora em Arquitetura; Professora da FA UFRGS e FAU UniRitter. Coordenadora do PPGAU UniRitter/
Mackenzie; 

Coordenador(a): EDELWEISS, Roberta Krahe
Doutora em Projetos Arquitetônicos; Professora da FAU UniRitter; Coordenadora Adjunta do PPGAU 
UniRitter/Mackenzie

DISCUSSÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: BRASIL E CHILE .6541

Coordenador(a): CABRAL, Maria Cristina
Doutora em História; Professora da FAU UFRJ e do PROURB UFRJ

DISCUSSÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: CHILE E BRASIL .6554

Coordenador(a): ZEIN, Ruth Verde
Doutora em Teoria, História e Crítica da Arquitetura; Professora da FAU-PPGAU-UPM



IPHAN 80 ANOS: A CONSTRUÇÃO DE UM SABER E DE UMA PRÁTICA SOB UMA 
PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA E CRÍTICA .6568

Coordenador(a): GONÇALVES, Cristiane Souza
Doutora em Arquitetura e Urbanismo FAUUSP; Pós-Doutoranda EFLCH Unifesp

PERCEPÇÕES DO AMBIENTE URBANO E PATRIMÔNIO CULTURAL: ABORDAGENS 
RECENTES .6585

Coordenador(a): TOURINHO, Andréa de Oliveira
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da USJT e do PGAUR-USJT;

PRESERVAR, MODERNIZAR E RENOVAR OS HOSPITAIS – QUAIS OS CAMINHOS? .6601

Coordenador(a): MIRANDA, Cybelle Salvador
Doutora em Antropologia; Professora da FAU UFPA e do PPGAU UFPA

Coordenador(a): MONTEIRO, Márcia Rocha
Doutora em Ciências Humanas; Professora da FAU UFAL;

4 – ARTIGOS COMPLETOS DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E O PROGRAMA 
KEEPING IT MODERN

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANO DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO MASP .6630

OKSMAN, Silvio 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Sócio em Metrópole Arquitetos e Professor da Escola da Cidade – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; 

FURLAN, Lúcia Angelo
Graduada em Arquitetura e Urbanismo; Arquiteta em Museu de Arte de São Paulo; 

NADALUTTI, Luiza 
Estudante de Arquitetura e Urbanismo; Estagiária em Museu de Arte de São Paulo; 

A FACHADA: REFLEXÕES SOBRE A SUA INDIVIDUALIDADE NA 
PRÁTICA ARQUITETÔNICA E URBANA

AS RELAÇÕES ENTRE JARDINS E O EDIFÍCIO NA COMPOSIÇÃO DE FACHADAS .6642

CASER, Karla 
PhD in Sustainable Communities; Professor do Departamento de Arquitetura da UFES

A TRANSIÇÃO DA FACHADA: DO ECLÉTICO AO ARTDECÓ .6666

DINIZ, Luciana Nemer
Doutora em Engenharia de Produção; Professora da EAU e do PPGAU UFF



FACHADA, RETÓRICA, SÍMBOLO E PODER: FACHADAS EFÊMERAS NAS FESTAS REAIS 
PORTUGUESAS DO SÉC. XVIII-XIX .6679

RIBEIRO, Nelson Pôrto
Doutor em História; Professor do DAU UFES e do PPGHIS UFES; Pesquisador CNPq 

ARQUITETURA POPULAR: PESQUISAS NA BAHIA

CONSTRUÇÃO AUTOGERIDA EM MEIO URBANO: ASPECTOS ESPACIAIS, RELIGIOSOS E 
SÓCIO CULTURAIS .6688

METZKER-CASTRO, Constança Gabriela
Mestra em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/UFBA

MATOS, Denis Alex
Mestre em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/UFBA

RAMOS-PENHA, Maria Estela
Doutora em Arquitetura e Urbanismo

CIDADE, ARQUITETURA E ARTE

HISTÓRIA DA ARTE E ARQUITETURA: A IMAGEM CRISTAL NA  
CONTEMPORANEIDADE .6714

ROCHA, Eduardo 
Doutor em Arquitetura; Professor da FAUrbUFPel e do PROGRAU UFPel

MACHADO, Valentina 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; PROGRAU UFPel

AÇÃO CARTOGRÁFICA NA NOITE DOS MUSEUS: PERCEPÇÃO DOS CAMINHOS QUE 
PERMEIAM A ARTE E A ARQUITETURA DA CIDADE .6725
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A CONSTRUÇÃO DE (NO) PATRIMÔNIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUSEU DO 
AMANHÃ - RJ 

BUILDING OF (IN) HERITAGE: CONSIDERATIONS ABOUT THE MUSEU DO AMANHÃ (RJ) 

LA CONSTRUCCIÓN DEL (EN LO) PATRIMONIO: CONSIDERACIONES SOBRE EL MUSEU DO AMANHÃ (RJ) 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO 
No campo disciplinar da arquitetura e urbanismo, o trabalho analisa a relação entre bens simbólicos – monumentos, 
patrimônios e ícones arquitetônicos – e grandes projetos de reestruturação urbana. Pelo resgate da origem dos 
conceitos abordados e exposição do entendimento de patrimônio cultural na atualidade, propõe-se analisar a 
produção do espaço no período contemporâneo pela avaliação de traços de períodos históricos anteriores e que se 
sobrepõem pelas rugosidades presentes no território. Como procedimento de verificação da consistência dos 
argumentos teóricos, identificou-se, por meio de um exercício analítico, o circuito produtivo do Museu do Amanhã, 
âncora do projeto Porto Maravilha em implantação na zona portuária do Rio de Janeiro. Visa refletir sobre os agentes 
envolvidos nesse caso de produção do espaço urbano. Pretende-se contribuir para a reflexão do papel de bens 
simbólicos na constituição de novas urbanidades em projetos de reestruturação urbana aos moldes das cidades 
globais. 

PALAVRAS-CHAVE: monumento; patrimônio; urbanização; circuitos produtivos; Museu do Amanhã. 

ABSTRACT 
In the disciplinary field of architecture and urbanism, the paper analyzes the relationship between symbolic goods - 
monuments, heritage and architectural icons - and complex urban restructuring projects. By rescuing the origin of the 
concepts discussed and exposing the understanding of cultural heritage in present time, it is proposed to analyze the 
production of space in the contemporary period by evaluating traces of previous historical periods and that are 
superimposed by the rugosities present in the territory. As a procedure to verify the consistency of the theoretical 
arguments, the productive circuit of the Museum of Tomorrow, the anchor of the Porto Maravilha project in the port 
area of Rio de Janeiro, was identified through an analytical exercise. It aims to reflect on the agents involved in this 
case of urban space production. The intention is to contribute to the reflection of the role of symbolic goods in the 
constitution of new urbanities in urban restructuring projects to the molds of global cities. 

KEYWORDS: monuments; heritage; urbanization; productive circuit; Museum of Tomorrow.  

RESUMEN 
En el campo disciplinario de la arquitectura y urbanismo, el trabajo analiza la relación entre bienes simbólicos - 
monumentos, patrimonios e iconos arquitectónicos - y grandes proyectos de reestructuración urbana. Por el rescate 
del origen de los conceptos abordados y exposición del entendimiento de patrimonio cultural en la actualidad, se 
propone analizar la producción del espacio en el período contemporáneo por la evaluación de trazos de períodos 
históricos anteriores y que se superponen por las rugosidades presentes en el territorio. Como procedimiento de 
verificación de la consistencia de los argumentos teóricos, se identificó, por medio de un ejercicio analítico, el circuito 
productivo del Museo del Mañana, ancla del proyecto Porto Maravilla en implantación en la zona portuaria de Río de 
Janeiro. Se pretende reflejar sobre los agentes involucrados en este caso de producción del espacio urbano. Se 
pretende contribuir a la reflexión del papel de bienes simbólicos en la constitución de nuevas urbanidades en proyectos 
de reestructuración urbana a los moldes de las ciudades globales.  

PALABRAS-CLAVE: monumento; patrimonio; urbanización; circuito productivo; Museo del Mañana.
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INTRODUÇÃO 

Situado na disciplina de arquitetura e urbanismo, o presente trabalho está inserido em uma proposta 
científica mais ampla, que prevê a análise da produção do espaço no período contemporâneo pela 
avaliação de traços de períodos históricos que se sobrepõem pelas rugosidades presentes no território. 
Dessa maneira, parte-se do entendimento que o espaço, ou especificamente o fenômeno urbano, é 
resultado de uma construção histórica resultante de ações intencionais sobre o meio físico. 

A paisagem – elemento constituinte e evidência concreta desse espaço modificado –, altera-se pouco em 
curto prazo. Contudo, há resquícios concretos que permanecem ao longo da história, tornando-se 
referências de períodos passados e elementos constituintes da identidade e imaginário dos lugares. Esses 
elementos podem ser monumentos (construídos intencionalmente com fins de rememoração), patrimônios 
históricos (remanescentes de outros períodos cujo valor simbólico é atribuído posteriormente) ou ícones 
(que, independente de valores memoriais ou históricos tornam-se referências, ou marcos), e possuem 
atributos e valores simbólicos inerentes.  

No contexto da globalização, uma verdadeira indústria cultural se constitui, transformando o valor 
simbólico desses monumentos, patrimônios e ícones em mercadorias e recursos para desenvolvimento 
econômico pela promoção do turismo ou atração de investimentos externos.  Por meio da 
patrimonialização – políticas de ordenamento territorial voltadas ao patrimônio (COSTA, 2011), o 
planejamento estratégico promovido pelo modelo das cidades globais promove grandes projetos de 
reestruturação urbana em áreas históricas degradadas, reconstruindo deliberadamente a história local pela 
seleção de narrativas “autorizadas” que são divulgadas e promovidas por estratégias de city marketing 
(PAES-LUCHIARI, 2005; SILVEIRA, 2006; SOUTY, 2013). Esses processos de reestruturação urbana e de 
produção do espaço denotam uma nova importância dada pela atual fase do capitalismo à dimensão 
espacial e aos discursos oficiais que legitimam essas intervenções, como Fernanda Sánchez aponta: 

Essa estratégia global encontra uma nova dinâmica para a reprodução do capitalismo: a 
construção da cidade-mercadoria que, sob a égide do poder político dos governos locais, 
perfila-se através dos processos de reestruturação urbana (como exigência da economia 
competitiva) e através da construção de imagem para vendê-la, para inseri-la no mercado. 
Como mercadoria especial, envolve estratégias especiais de promoção: são produzidas 
representações que obedecem a uma determinada visão de mundo, são construídas 
imagens-síntese sobre a cidade e são criados discursos referentes à cidade, encontrando 
na mídia e nas políticas de city marketing importantes instrumentos de difusão e 
afirmação. As representações do espaço e, baseadas nelas, as imagens-síntese e os 
discursos sobre as cidades, fazem parte, pela mediação do político, dos processos de 
intervenção espacial para renovação urbana (Sánchez, 2001, p. 33). 

Identificando essa importância que a dimensão territorial assumiu nos últimos anos, propõe-se a reflexão 
acerca da produção do espaço na atualidade. Como esses monumentos, patrimônios e ícones, ou bens 
simbólicos, influenciam em projetos de reestruturação urbana? Quais os agentes envolvidos nessa 
produção do espaço? Qual o impacto dessas intervenções no seu entorno imediato? É possível construir 
intencionalmente esses bens simbólicos? Para responder esses questionamentos, o presente artigo é 
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dividido em quatro seções: primeiro, apresentam-se as origens dos conceitos de monumento, patrimônio e 
ícone e suas distinções para compreender como esses bens simbólicos foram constituídos, preservados ou 
destruídos; no segundo momento, discute-se o entendimento do patrimônio cultural na atualidade; a 
terceira parte do artigo apresenta como se dá a produção do espaço e a importância dos circuitos 
produtivos nesse processo; para no quarto ponto da reflexão apresentar uma análise da construção do 
Museu do Amanhã, inserido no projeto Porto Maravilha (em implantação na região portuária do Rio de 
Janeiro).  

MONUMENTO, PATRIMÔNIO E ÍCONE: ESCLARECENDO CONCEITOS 

Primeiramente, é necessário esclarecer as distinções entre monumento, patrimônio e ícone. Apesar de 
apresentarem relações entre si, esses três conceitos têm raízes distintas e se faz necessário explicitar quais 
serão as abordagens de cada um nessa reflexão. 

O conceito de monumento consolidou-se durante o período do renascimento. Segundo Françoise Choay 
(2006), “o sentido original do termo é o do latim monumentum, que por sua vez deriva de monere 
(‘advertir’, ‘lembrar’), aquilo que traz à lembrança alguma coisa” (p. 17-18). Ou seja: monumentos são 
objetos ou grandes edifícios públicos que possuem valor memorial e simbólico, construídos com objetivo 
de rememoração. Esse sentido original transformou-se ao longo da história, sendo entendido como: 
“testemunha que nos resta de alguma grande potência ou grandeza dos séculos passados” (FURETIÈRE 
apud CHOAY, 2006, p. 19); como “o poder, a grandeza, a beleza: cabe-lhe, explicitamente, afirmar os 
grandes desígnios públicos, promover estilos, falar à sensibilidade estética” (CHOAY, 2006, p. 19); objeto 
em que “ao prazer suscitado pela beleza do edifício sucedeu-se o encantamento ou o espanto provocados 
pela proeza técnica e por uma versão moderna do colossal” (CHOAY, 2006, p. 19). 

Juntamente com a evolução do conceito, as práticas relacionadas aos monumentos (comemorativos, com 
finalidade de transmissão de valores) e monumentos históricos (cujo valor está na persistência do objeto 
no tempo, independente de intenção memorial inicial) também se transformaram. Inicialmente, eram 
práticas relacionadas à atividade dos antiquários, que consideravam apenas exemplares do período da 
Antiguidade Clássica, essencialmente relacionados as culturas grega e romana. As atividades realizadas 
pelos antiquários, a partir do século XVI, consistiam na catalogação de ruínas, obras de arte e objetos para 
estudo – atividade muito restrita, praticada por poucos eruditos. Contudo, os ideais iluministas que 
pregavam a razão e a disseminação do conhecimento, implicaram na sistematização dos procedimentos de 
catálogo, fortalecendo a importância da representação e de metodologias inspiradas nas ciências naturais 
como a botânica. Choay destaca que as metodologias empregadas valorizavam a originalidade dos 
monumentos, estimulando peregrinações para observação in situ, mesmo que o entorno não fosse 
considerado nas representações elaboradas. 

Com a Revolução Francesa, iniciada em 1789, ocorreram mudanças significativas nas práticas relacionadas 
aos monumentos históricos. Françoise Choay (2006) relata que no processo de transição do Antigo Regime 
para a República ocorreram atos de vandalismo, promovendo a destruição de artefatos representativos da 
ordem social anterior. Essa postura iconoclasta, a princípio, foi inclusive incentivada pelo Estado recém-
criado pela publicação de decretos. Entretanto, logo se percebeu o potencial valor econômico dos bens que 
estavam sendo destruídos, e iniciou-se uma mudança radical de postura: os bens confiscados de 
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instituições como a monarquia e a igreja, principais alvos da Revolução, foram declarados como patrimônio 
da nação, que seriam administrados e protegidos pelo Estado. Esse processo de institucionalização do 
patrimônio nacional envolvia o “tombamento” ou inscrição do bem nos autos públicos, o inventário desses 
bens e a posterior destinação para proteção ou venda. Além de viabilizar arrecadação de fundos para o 
Estado, esse reconhecimento formal do valor simbólico do patrimônio contribuiu para a construção da 
identidade nacional pós-revolução, pois nessa época já existia o princípio que a identidade e a memória 
coletiva necessitam de um suporte material para sua constituição e o caráter de herança cultural já era 
valorizado. 

No século XIX, outra revolução marca a evolução dos conceitos de monumentos históricos e patrimônios: a 
revolução industrial. A mudança de paradigmas e modos de produção afetou completamente a dinâmica 
das aglomerações urbanas europeias e o entendimento científico acerca do fenômeno urbano que se 
consolidava. Nesse século, observa-se: a formação de disciplinas como o urbanismo e o restauro; 
reestruturações urbanísticas complexas como o Plano Haussmann, em Paris, a expansão de Barcelona com 
o Plano Cerdà e a reforma de Viena; a consideração das malhas urbanas como patrimônio histórico a partir 
de correntes teóricas como a de John Ruskin e William Morris, na Inglaterra, e Gustavo Giovannoni, na 
Itália. Em decorrência, consolida-se o entendimento de que o patrimônio histórico é parte constituinte da 
paisagem, e duas correntes de preservação tornaram-se predominantes: o restauro segundo as concepções 
de Viollet Le Duc – onde a reconstrução não se restringe as características originais do edifício –, e a 
corrente teórica segundo as concepções de Ruskin e Morris – que valorizam a originalidade do edifício e 
preveem intervenções pontuais e imperceptíveis para garantir a estabilidade do patrimônio. 

Dentre os esforços de conceituação e teorização desenvolvidos nesse período, destaca-se a obra de Alois 
Riegl, publicada no início do século XX. Segundo Choay (2006), Riegl é o primeiro autor a distinguir 
monumentos e monumentos históricos: “sua análise é estruturada pela oposição de duas categorias de 
valores. Uns, ditos ‘de rememoração’ (Erinnerungswerte), são ligados ao passado e se valem da memória. 
Outros, ditos ‘de contemporaneidade’ (Gegenwartswerte), pertencem ao presente” (p. 168). Os valores de 
rememoração podem estar relacionados à memória, à história e história da arte ou ao valor de 
ancianidade, enquanto os valores de contemporaneidade podem se relacionar à qualidade artística 
(relativo ou de novidade) ou de uso. A partir dessa concepção teórica, é possível relacionar a as concepções 
de monumento e patrimônio à difusão da arquitetura icônica no século XX. 

A origem do termo ícone está na categoria semiótica de índice e pode ser relacionada à categoria de 
marco1, proposta por Kevin Lynch no livro “A imagem da Cidade”, publicado no final da década de 1950 
(ALMEIDA, 2012). Tratam-se de elementos que exercem, na área de arquitetura e urbanismo, a “função de 
identificação e representação mental de certos ambientes urbanos ou de cidades inteiras auxiliando na 

                                                             
1
 “Os marcos, pontos de referência considerados externos ao observador, são apenas elementos físicos cuja escala pode ser bastante 

variável. (...) Uma vez que o uso de marcos implica a escolha de um elemento dentro um conjunto de possibilidades, a principal 
característica física dessa classe é a singularidade, algum aspecto que seja único ou memorável no contexto. Os marcos se tornam 
mais fáceis de identificar e mais passíveis de ser escolhidos por sua importância quando possuem uma forma clara, isto é, se 
contrastam com o plano de fundo e se existe alguma proeminência em termos de sua localização espacial (LYNCH, 1997, p. 88). 
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imaginabilidade de uma respectiva cidade ou região” (p. 10). Marcados especialmente pela distinção de sua 
forma, edifícios icônicos tornaram-se frequentes nas últimas décadas do século XX. João Francisco Gallo de 
Almeida (2012) descreve o fenômeno de reprodução de edifícios espetaculares como “construção de 
edifícios de formas sintéticas e esculturais que atuam como marcas, construídos com as assinaturas dos 
chamados starchitects (ou arquitetos-celebridades) em busca de sucesso instantâneo de público (e 
sobretudo, turistas), visibilidade na mídia e consequente retorno financeiro” (p. 8). Para Almeida, edifícios 
icônicos tornaram-se uma estratégia recorrente de estimular o desenvolvimento de dada região a partir da 
experiência do museu Guggenheim em Bilbao, projetado por Frank Gehry, porém remetem a experiências 
anteriores, das quais destaca o museu Guggenheim de Nova York – projetado por Frank Lloyd Wright, 
Terminal TWA em Nova York – projetado por Eero Saarinen, Opera House em Sydney – projetado por Jørn 
Utzon, e o Centro Georges Pompidou em Paris – projetado por Renzo Piano e Richard Rogers. Esses 
projetos foram realizados nas décadas de 1950 e 1960, no período de dissipação do chamado Movimento 
Moderno, cada um ganhando fama internacional por sua singularidade.  

O Movimento Moderno na arquitetura e urbanismo tem como marco fundador a criação dos Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAM. O grupo que participava desses congressos buscava 
formular um Estilo Internacional de arquitetura com novas premissas de projeto que se pautavam em 
ideários racionalistas. A radicalidade do Movimento pode ser exemplificada por sua aversão aos 
ornamentos, a aproximação de técnicas de industrialização da arquitetura e a noção de tabula rasa, 
descrita por Clarissa da Costa Moreira (2004) como: “intenção de transformar a cidade e de criar algo 
‘novo’, de decidir sobre seu presente e seu futuro (e também sobre seu passado) e, para tal, por vezes, 
destruir partes ou, em seu auge, destruí-la completamente ou abandoná-la, e fazer uma nova cidade ou 
novas partes dela” (p. 18). Vale notar que tabula rasa também remete à abordagem do Movimento em 
relação aos monumentos históricos e patrimônios existentes, que “implica o sentido de responsabilidade e 
de uma desafiante condição de potência diante da construção do porvir, que está ligada à ideia de 
seletividade: ante a perspectiva da total subversão do existente, persiste a pergunta sobre o que se deseja 
manter” (p. 41). Outro ponto que deve ser destacado é a rigidez da forma na arquitetura moderna, 
estritamente ligada à função e marcada por linhas retas e sua ortogonalidade. 

Almeida (2012) defende que os edifícios icônicos surgem como resposta de “movimentações críticas que 
visavam superar as notáveis insuficiências da arquitetura moderna desenvolvida sob a hegemonia do 
ideário racionalista” (p. 119), buscando maior expressividade e, também maior identificação com a 
população não instruída nos valores da arquitetura moderna. Moreira (2004) reforça o entendimento desse 
distanciamento do Movimento Moderno, pela “desconsideração das culturas, dos desejos, dos hábitos 
humanos e a crença excessiva no poder transformador da arquitetura e do urbanismo” (p. 43). Essa 
desconsideração com a cultura propiciou o fortalecimento de movimentos populares em prol da 
preservação de patrimônios de ordem afetiva para a população, não se restringindo às obras selecionadas 
para preservação por técnicos. 

Para essa reflexão, parte-se do entendimento que os movimentos organizados na contraposição dos ideais 
promovidos pelo Movimento Moderno estimularam a apropriação coletiva de edifícios como monumentos 
e patrimônio não apenas por seu valor histórico e por sua permanência na paisagem, mas por valores de 
uso, artísticos, ou de rememoração, independente de se tratarem de obras contemporâneas ou históricas. 
Isso inclui os edifícios icônicos, que por sua característica “popular” – não é necessário possuir 
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conhecimento técnico específico para estabelecer um vínculo com esses edifícios –, por sua singularidade 
na paisagem tornam-se marcos (LYNCH, 1997) e por isso também se tornam referências simbólicas de 
identidade. Sobre a construção desses espaços coletivos e simbólicos que criam territorialidades que 
estimula a integração social, Siegfried Giedion comenta que: 

Todas as pessoas são suscetíveis a símbolos. Nossa época não é exceção. Mas estes que 
governam devem saber que espetáculos, os quais conduzirão as pessoas de volta a uma 
então vida comunitária negligenciada, devem ser reincorporados em centros cívicos, estes 
que nossa civilização mecanizada sempre considerou desnecessários. Não mais em 
fortuitas feiras universais, as quais na sua forma presente perderam seu velho significado, 
mas novíssimos centros cívicos devem ser o lugar para eventos emocionais coletivos, onde 
as pessoas jogam um papel tão importante quanto o próprio espetáculo, e onde surgirá 
uma unidade entre arquitetura, as pessoas e os símbolos veiculados pelos espetáculos 
(GIEDION, 1984, p. 60, apud ALMEIDA, 2012, p. 120). 

Dado que é possível relacionar edifícios icônicos à evolução histórica de patrimônio e monumento, surge 
um questionamento: na atual conjuntura de globalização, qual o papel desses bens patrimoniais e 
memoriais na atualidade? 

PATRIMÔNIO CULTURAL NA ATUALIDADE 

Diversos autores defendem que atualmente, constituiu-se uma espécie de indústria cultural cuja principais 
mercadorias são os bens simbólicos (CHOAY, 2006; PAES-LUCHIARI, 2006; FERNANDES, 2006; SOUTY, 2013; 
SOTRATTI, 2016; entre outros). A fim de estimular o turismo e exposição midiática, verifica-se recorrente 
apropriação de valores simbólicos inerentes a identidades, práticas culturais e singularidades dos lugares 
na construção de categorias culturais, que contribuem na formulação de uma nova territorialidade que 
refletem interesses de relações mundializadas pautadas no consumo (PAES-LUCHIARI, 2005). Inserido na 
lógica de uma fase semiótica do capitalismo, “onde o poder do signo toma o lugar do objeto” (p. 96), o 
turismo legitima práticas de preservação do patrimônio e a consolidação de narrativas consagradas por um 
grupo cultural dominante, cujo “novo caráter simbólico e pseudo-democrático do patrimônio turistificado 
sublima a redução narrativa exercida ideologicamente pelo planejamento e extrapola um sentido distorcido 
e lugar da memória para a cidade e para o mundo” (SOTRATTI, 2016, p. 311). 

O processo de patrimonialização2 de determinado território, comumente associado a projetos de 
reestruturação urbana – requalificação, regeneração, entre outros, cada qual com suas particularidades3 – 

                                                             
2
 Essa análise parte do entendimento de Rogério Proença Leite e Paulo Peixoto (2009), que apresentam a patrimonialização como 

um fenômeno de duplo alcance: enquanto estratégia de salvaguarda e atribuição de um valor patrimonial ou como “operações de 
natureza diversa (arquitetônica, paisagística, urbanística, política, cultural, comercial, etc.) cujos objetivos, independentemente de 
um reconhecimento formal, assentam na exacerbação de um patrimônio ou do valor patrimonial de um objeto, para efeitos de 
consumo visual, turístico ou sustentação de um mercado urbano de lazeres” (nota 1, p. 103). 

3
 Explorados em trabalhos como, por exemplo, os de Luiz Mendes (2013); Maria Tereza Duarte Paes e Thiago Castro do Nascimento 

Silva (2016). 
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tendem a promover a atribuição de valores patrimoniais a bens existentes para justificar a intervenção pela 
recuperação de lugares históricos da cidade. Cabe lembrar a observação de Choay (2006) sobre as 
distinções de estabelecidas por Riegl:  

O monumento é uma criação deliberada (gewollte) cuja destinação foi pensada a priori, de 
forma imediata, enquanto o monumento histórico não é, desde o princípio, desejado 
(ungewollte) e criado como tal; ele e constituído a posteriori pelos olhares convergentes 
do historiador e do amante da arte, que o selecionam na massa de edifícios existentes, 
dentre os quais os monumentos representam apenas uma pequena parte. Todo objeto do 
passado pode ser convertido em testemunho histórico sem que para isso tenha tido, na 
origem, uma destinação memorial (CHOAY, 2006, p. 25-26). 

Partindo do entendimento anteriormente apresentado da relação entre monumento e a memória coletiva, 
Paes-Luchiari (2005) aponta que “tanto ela pode ser herdada do passado, como, simplesmente, projetada 
no futuro. A paisagem é uma herança que pode ou não ser preservada, ela também pode ser 
deliberadamente construída para tornar-se simbólica” (p. 96). Como exemplo dessa construção histórica 
deliberada, Alessia de Biase (2001) comenta a construção artificial de lugares de memória (NORA, 1993) 
por projetos de reestruturação urbana constituem verdadeiras ficções arquitetônicas que visam 
espacializar na paisagem ideologias como suporte para a construção identitária do lugar. Henri-Pierre Jeudy 
(2005) também reforça essa possibilidade de criação deliberada de memórias e patrimônios ao afirmar que 
bens simbólicos criados no presente são reflexo do “espírito patrimonial”, instituído no período histórico 
atual, e se justificam pelo “registro da conservação presumida para os tempos futuros” (p. 16). Ou seja, são 
selecionados elementos que constituem narrativas simbólicas em que “uma sociedade se veja no espelho 
de si mesma” (p. 19) e incorporadas no cotidiano e transmitidas para gerações futuras. Nesse processo de 
formulação discursiva, é possível notar uma relação com a postura do Movimento Moderno quanto a 
seletividade do que se deve “preservar” e do que se deve “esquecer”, porém, atualmente, essa seleção 
implica na patrimonialização de numerosos exemplares representativos das territorialidades presentes nos 
lugares, eleitos para serem transmitidos. 

O que predispõe à seleção na conservação patrimonial? O princípio de reflexividade 
permite acreditar que, contra o risco do esquecimento, as escolhas da conservação 
patrimonial não podem mais ser arbitrárias. Tudo concorre virtualmente para produzir um 
efeito de espelho salutar para a preservação da ordem simbólica de uma sociedade. A 
produção atual de “lugares memoráveis”, locais e monumentos, tende a provar que seu 
aspecto simbólico é “gerável”. Os organizadores do patrimônio podem assim acreditar 
que detêm os meios de tratar as representações comuns desses “lugares memoráveis” 
como um capital simbólico. As memórias são “colocadas em exposição” para que o 
reconhecimento de sua singularidade seja igualmente assegurado (JEUDY, 2005, p. 22). 

Associada a essa formulação intencional de significados ocorre a objetificação dos bens simbólicos 
abstraindo conteúdos inerentes a eles que, transformados em objetos “revelam-se passíveis de 
apropriação pelos circuitos mercantis” (FERNANDES, 2006, p. 54). A conversão de valor de uso em valor de 
troca viabiliza o consumo cultural fomentado pelo turismo, influenciando na produção do espaço e da 
sociedade: “lazer e cultura confluem para um processo unificado, onde o valor do novo, o valor de 
novidade e o valor de história comparecem associados e interdependentes e para os quais processos 
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culturais e históricos devem ser modificados e depurados” (p. 58). A produção de edifícios ícone torna-se 
profícua nesse cenário, visto que por sua singularidade são representantes desse valor de novidade, 
estimulam a atração de turistas e investimentos, e instituem novas urbanidades. 

Na medida que os monumentos, patrimônios e ícones são elementos constituintes da paisagem, pode-se 
afirmar que ressignificada como objeto de consumo, “a paisagem se torna um objeto de poder simbólico, 
reproduzido como patrimônio cultural e consagrado por um grupo hegemônico” (SOTRATTI, 2016, p. 308). 
No contexto de projetos de reestruturação urbana orientados por processos de patrimonialização, é 
necessário refletir sobre a dimensão mais ampla desse fenômeno, que é a produção do espaço. 

SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

Milton Santos, em seu livro “A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção” ((1996) 2014), define 
espaço como conjunto indissociável de sistemas de ação e sistemas de objetos. É a partir do conjunto de 
objetos (ou fixos, ou paisagens) continuamente transformados pela ação do homem que, em um dado 
instante, as circunstâncias para a ação são criadas. Sonia Barrios (1986), de forma correlata, alega que as 
transformações do meio físico – ou a produção do espaço – se dá por “ações sociais que tenham por 
finalidade a produção, a distribuição e o consumo de meios materiais (valores de uso - valores de troca)” 
(p. 3), implicando na utilização de meios naturais e em relações sociais entre os envolvidos em tais práticas 
econômicas. Essas relações sociais entre grupos sociais distintos criam situações de poder pela maneira que 
a acumulação produzida pelas atividades econômicas é apropriada, fortalecendo ou reestruturando a 
organização social configurada: “O espaço modificado surge então não como resultado natural da evolução 
sociocultural da humanidade, mas como produto intencional e não-intencional de uma ordem 
estabelecida” (BARRIOS, 1986, p. 5). 

O Estado, a partir de princípios de caráter cultural-ideológico (legitimidade da autoridade e legitimidade de 
domínio), assume a função de mantenedor da ordem estabelecida, garantindo a reprodução de relações de 
dominação. Atribuída ao Estado, a organização territorial incide nas práticas econômicas por meio de 
processos que impactam diretamente no espaço modificado, a exemplo da urbanização. Sendo o espaço 
modificado resultante da tensão entre diferentes forças sociais (inclusive a do Estado), ele se torna 
evidência física de uma lógica significada e justificada pelos agentes hegemônicos, em particular as 
macroempresas e o Estado que lhes seve de porta-voz (SANTOS, 2001, p. 106). Portanto, é possível afirmar 
que o espaço, produzido socialmente, gera dinâmicas sociais que orientam a produção do espaço. 

Sonia Barrios explica que em determinado momento histórico, as práticas sociais buscam desenvolver 
reflexões acerca do homem sobre si mesmo, sobre a sociedade e o espaço tempo para solucionar 
problemas do cotidiano; “gerar representações, valores, modelos, interesses, aspirações, crenças e mitos 
interdependentes, os quais incidem sobre a prática do cotidiano e obrigam a decidir entre duas opções: 
manter e reproduzir a ordem existente ou transformá-la em novas maneiras de fazer e pensar”; e 
transmitir esses conteúdos culturais por processos de comunicação social (BARRIOS, 1986, p. 16). Dessa 
maneira, a organização do espaço social – ou mais explicitamente, o espaço construído – torna-se campo 
de evidências concretas da evolução de uma sociedade devido a sua permanência pouco alterada a curto 
prazo, sendo espacialmente transformadas por práticas culturais. 
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Por sua vez, circuitos espaciais de produção – enquanto processos econômicos de transformação do espaço 
– refletem traços de práticas culturais e da ordem social estabelecida no território. Milton Santos (1986), ao 
analisar as proposições de Sonia Barrios sobre esses circuitos, desenvolve um raciocínio para a análise do 
que o autor chama de “circuitos territoriais” (SANTOS, 1986, p. 128-129). A partir da verificação de relações 
de ordem técnica, econômica e social, pode-se compreender a “situação relativa dos lugares, isto é, a 
definição, num dado momento, da respectiva fração de espaço em função da divisão do trabalho sobre o 
espaço total de um país” (p. 130). Essa situação relativa deve ser compreendida em um contexto geral, 
dado que regiões não são realidades autônomas, mas suscetíveis às influências externas. Uma boa 
referência desse fenômeno pode ser verificada no documentário “O mundo global visto do lado de cá: 
encontro com Milton Santos” (TENDLER, 2006), quando é apresentado o circuito produtivo do Boeing 777 – 
constituído por 322 fornecedores distribuídos em 38 países, cujos componentes são produzidos por 1700 
intermediários, localizados em 37 países, montados em uma cidade dos Estados Unidos, na sede da 
empresa: pode-se verificar a constituição de uma rede global de produção para apenas um produto. 

Aproximando esses circuitos produtivos do tema abordado por esse trabalho, pode-se identificar a 
dimensão do circuito de produção de, por exemplo, um edifício ícone. Quais são os agentes envolvidos 
nesses novos patrimônios, repletos de dimensões simbólicas que atuam no imaginário popular local? Como 
exercício, propõe-se a análise do Museu do Amanhã, implantado na zona portuária do Rio de Janeiro como 
edifício âncora do projeto Porto Maravilha.    

O PORTO MARAVILHA E A CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO AMANHÃ  

A Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, em implantação desde 2009 na zona portuária do Rio de 
Janeiro, prevê a implantação de diversas intervenções urbanas em uma área de aproximadamente cinco 
milhões de metros quadrados nos bairros Gamboa, Saúde e Santo Cristo, incluindo trechos dos bairros 
Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão. O início do projeto está vinculado a Lei Complementar n.º 102, 
de 23 de novembro de 2009, que “cria a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 
de Janeiro – CDURP e dá outras providências”. A criação de uma empresa pública para gestão do 
“empreendimento” segue exemplo de outras experiências internacionais, como a London Docklands 
Development Corporation. 

Essa reestruturação urbana busca revitalizar e reintegrar a região à cidade pela modernização de 
infraestrutura e construção de novos edifícios: “Entretanto, uma cidade não é somente sua infraestrutura. 
Os edifícios têm sua importância na medida em que representam a memória de um lugar. A cidade é 
sobretudo o espaço onde o modo de vida de seu povo acontece. Onde as pessoas fazem a sua história”4. Ao 
dar destaque à memória, a empresa reconhece a diversidade cultural que marca a região, ocupada desde 
finais do século XVI: “Ela guarda exemplos marcantes da evolução econômica do Rio e do país, berço de 
elementos símbolos de nossa cultura e palco de importantes lutas por direitos sociais e liberdade”5. Ana 

                                                             
4
 http://portomaravilha.com.br/cidadaoecultura - acesso em 09/06/2018. 

5
 http://portomaravilha.com.br/cidadaoecultura - acesso em 09/06/2018. 
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Clara Torres Ribeiro (2006) reitera esse valor simbólico apontado pela empresa, destacando sua 
apropriação na difusão de imagens-síntese que destacam a singularidade da região: 

A cidade do Rio de Janeiro, por ter abrigado a corte portuguesa e ter sido a capital política 
do país durante um largo período histórico, possui estas características, reunidas numa 
localização geográfica extraordinária. A cidade apresenta, portanto, elevada densidade 
simbólica, amplificada pelo abrigo de funções culturais relevantes e pela difusão de 
imagens-sínteses que permitiram o reconhecimento de sua raridade (RIBEIRO, 1996). 
(RIBEIRO, 2006, p.40) 

Dessa maneira, além das principais obras (infraestrutura viária, equipamentos culturais, novo modal de 
transporte, saneamento e embelezamento), novas regras urbanísticas foram estipuladas para a área de 
intervenção para viabilizar o adensamento habitacional e estimular a circulação de pessoas, e novos 
serviços urbanos e sociais são oferecidos pela Concessionária Porto Novo, responsável pelas obras. 
Também foram realizadas obras de recuperação do patrimônio histórico local, circuitos culturais foram 
criados, e o Cais do Valongo e da Imperatriz foi reconhecido em julho de 2017 como Patrimônio da 
Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Apresentado como âncora do projeto Porto Maravilha, o Museu do Amanhã (Figura 1) é um equipamento 
cultural implantado no Píer Mauá. Com 15.000m² de área construída e projeto do starchitect Santiago 
Calatrava, o edifício possui formas arrojadas e um acervo voltado para futuros possíveis:  

Novo ícone da revitalização da região portuária do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã 
nasce na Praça Mauá como um museu de ciência que se dedica a explorar, pensar e 
projetar as possibilidades de construção do futuro. Norteado por perguntas que 
acompanham desde sempre a humanidade – De onde viemos? Quem somos? Onde 
estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? –, apoia-se em um conceito 
fundamental: o amanhã não é uma data no calendário, não é um destino final; ele é uma 
construção que começa hoje, agora. A partir das escolhas feitas no presente, desdobra-se 
uma gama de amanhãs (FRM, 2015, p. 5). 

 
Figura 1 : Museu do Amanhã visto da Praça Mauá 

Fonte: Laura De Bona (21 de outubro de 2017) 
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Sobre suas características formais, são reforçadas suas qualidades tecnológicas necessárias para a 
certificação de sustentabilidade, o respeito ao entorno pela restrição de gabarito e integração com a 
paisagem da baía no qual está situado, e o avanço técnico necessário para execução da obra. Vale notar 
que as escolhas feitas na concepção do projeto – como a alteração do lugar que seria implantado o museu6, 
a escolha de um renomado arquiteto associado à arquitetura do espetáculo e não arquitetos locais7, a 
parceria da prefeitura à Fundação Roberto Marinho8, a necessidade de importação de tecnologia e 
materiais para um edifício com parâmetros sustentáveis internacionais, em vez da adoção de recursos 
técnicos característicos da região9, etc. – refletem uma postura ideológica que desde o período colonial 
sustentam uma dependência técnica e estética de países centrais como discutido por Sonia Barrios (1986), 
onde a tecnologia é instrumentalizada como recurso para a dominação de grupos hegemônicos10. Ou seja, 
o edifício ícone, de proporções monumentais, apresentado como cartão postal da cidade11, pode ser 
interpretado como reprodutor da ordem social vigente. 

Circuito produtivo do Museu do Amanhã: um exercício analítico 

A produção do espaço, como apresentado nesse trabalho, é orientada por processos econômicos e 
dinâmicas sociais que têm por finalidade a manutenção da ordem social vigente, onde grupos dominantes 
tendem a perpetuar sua hegemonia em colaboração com o Estado (Villaça, 2001). Pela análise de circuitos 
territoriais, pode-se verificar a situação relativa de dado território em um contexto mais amplo, pelas 
estruturas da divisão do trabalho. Como exercício analítico, buscou-se constituir o circuito produtivo que 
resultou na construção e operação do Museu do Amanhã. O material produzido é parte integrante de 
pesquisa em desenvolvimento. 

Foi estabelecida como metodologia para essa análise utilizar informações disponíveis online12 para 
identificar colaboradores, responsáveis técnicos e fornecedores envolvidos, para constituição de circuitos 
produtivos de ordem econômica e técnica (construtiva e de conteúdo). É importante ressaltar que o 
circuito produtivo de ordem social, necessário para uma compreensão mais abrangente, não serão 

                                                             

6
 http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/noticias-detalhes.php?cod=7144 – acesso em 09/06/2018. 

7 https://www.youtube.com/watch?v=VCckV8HZhx8 – acesso em 09/06/2018. 

8 http://portomaravilha.com.br/museu_amanha  – acesso em 09/06/2018. 

9 https://www.youtube.com/watch?v=VCckV8HZhx8 – acesso em 09/06/2018. 

10 “Esse processo, apesar de sua aparência técnica, é determinado pelas relações sociais de produção estabelecidas e expressa, 
consequentemente, a incidência diretora do político e do ideológico. Com efeito, sabendo-se que o monopólio do saber e de suas 
aplicações constitui historicamente uma das formas de manter posições hegemônicas dentro de uma sociedade, deduz-se a 
importância estratégica que a tecnologia assume para os grupos dominantes“ (BARRIOS, 1986, p. 5). 

11 http://portomaravilha.com.br/museu_amanha – acesso em 09/06/2018. 

12 Utilizou-se como parâmetro as informações disponíveis nos seguintes portais: https://museudoamanha.org.br/pt-br/parceiros - 
acesso em 07/06/2018; http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/santiago-calatrava-museu-amanha-rio-janeiro - acesso 

em 07/06/2018 e http://www.iab.org.br/projetos/museu-do-amanha - acesso em 07/06/2018. 
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apresentados nesse trabalho por ocorrerem principalmente no entorno imediato do projeto. Visto que se 
parte do entendimento que a região não está isolada e reflete influências externas, optou-se pelo foco nas 
dimensões de ordem econômica e técnica. Esse circuito produtivo não foi organizado em uma cadeia 
produtiva, mas focou na localização dos agentes responsáveis por cada etapa. Observa-se do caráter 
preliminar da pesquisa e que é possível que algumas instituições ou empresas não tenham sido 
consideradas. Contudo, para articular o raciocínio proposto, as informações levantadas serão suficientes.  

Foram levantadas 68 instituições associadas ao projeto, construção e operação do Museu do Amanhã: 22 
na ordem econômica, 28 na ordem técnica construtiva e 18 na ordem técnica de conteúdo. Dessas, 43 são 
brasileiras e 25 são estrangeiras – no caso de grupos multinacionais, considerou-se a localização da sede da 
empresa. Para sistematizar os dados utilizados, foram produzidas a tabelas para a ordem econômica 
(Tabela 1), técnica construtiva (Tabela 2) e técnica de conteúdo (Tabela 3), apresentadas a seguir. 

Tabela 1: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem econômica 
Fonte: Elaborado pelo autores 

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Instituto CCR São Paulo Brasil http://www.institutoccr.com.br/

Deloitte Nova York Estados Unidos
https://www2.delo itte.com/global/en.html?i

cid=site_selector_global

Governo do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Brasil
http://www.rj.gov.br/web/guest;jsessionid=

C8D6BF4F15FA0DCDA3821101597521AB.

lportal2

Apoio institucional
Finep - Empresa brasileira de 

inovação em pesquisa
Rio de Janeiro Brasil http://finep.gov.br/

Prefeitura do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Brasil http://www.rio.rj.gov.br/

Fundação Roberto Marinho Rio de Janeiro Brasil http://www.frm.org.br/

Construção Concessionária Porto Novo Rio de Janeiro Brasil
http://www.portonovosa.com/pt-br/porto-

maravilha

Windsor Hotels São Paulo Brasil http://windsorhoteis.com/

Novotel RJ Porto Atlantico | 

Accor Hotels
Paris França

https://www.accorhotels.com/pt-

br/brasil/index.shtml

Estapar São Paulo Brasil https://www.estapar.com.br/

RB1 Rio de Janeiro Brasil http://www.rb1.com.br/home

Suvinil | Basf Ludwicschafen Alemanha https://www.basf.com/br/pt.html
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Apoio

Concepção e 

realização

Fornecedor oficial
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Tabela 1: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem econômica (continuação) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Tabela 2: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem técnica construtiva 

Fonte: Elaborado pelos autores 

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Fornecedor oficial de 

serviços jurídicos
BMA Advogados Rio de Janeiro Brasil

http://www.bmalaw.com.br/Pages/Default.

aspx

Gestão
IDG Instituto de 

desenvolvimento e gestão
Rio de Janeiro Brasil https://idg.org.br/pt-br/moti

Mantenedor Shell Haya Holanda https://www.shell.com/

Parceiro estratégico Grupo Globo Rio de Janeiro Brasil
http://www.grupoglobo.globo.com/index.ph

p

Engie Paris França https://www.engie.com/

IBM Armonk Estados Unidos https://www.ibm.com/br-pt/

IRB Brasil RE Rio de Janeiro Brasil
https://www.irbbrasilre.com/PT-

BR/Paginas/patrocinios-

detalhe.aspx?n=76

Patrocinador Master Banco Santander Madrid Espanha https://www.santander.com.br/

Ministério da Cultura Brasília Brasil http://www.cultura.gov.br/

Governo Federal Brasília Brasil http://brasil.gov.br/

CIRCUITO PRODUTIVO DO MUSEU DO AMANHÃ - ORDEM ECONÔMICA

Patrocinador

Realização

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Arquitetura Santiago Calatrava Zurique Suíça
https://calatrava.com/pro jects/museu-do-

amanha-rio-de-janeiro.html

Combate a incêndio Engepoint São Paulo Brasil https://www.engepoint.com.br/

Consultoria de 

projetos
Arup Londres Reino Unido

https://www.arup.com/pro jects/museu-do-

amanha

Fabricação e 

montagem de 

esquadrias de 

alumínio e vidros

Martifer Construções Brasil Oliveira de Frades Portugal
http://www.martifer.pt/pt/metallic-

constructions/
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Tabela 2: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem técnica construtiva (continuação) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Fabricação e 

montagem de 

estrutura metálica

Martifer Construções Oliveira de Frades Portugal
http://www.martifer.pt/pt/metallic-

constructions/

Formas e 

escoramentos
Peri Brasil Weissenhorn Alemanha

https://www.peri.com.br/pro jetos/edificios-

culturais/museu-do-amanha.html

Fundações e 

contenções
Infraestrutura Engenharia São Paulo Brasil

http://infraestrutura.eng.br/fundacoes-e-

contencoes-do-museu-do-amanha/

Gerenciamento do 

projeto de 

Arquitetura

Ruy Rezende Arquitetura Rio de Janeiro Brasil
http://www.rra.com.br/pro jetos/porto-

maravilha

Instalações elétricas 

e especiais
Lumens Engenharia Belo Horizonte Brasil

http://www.lumensengenharia.com.br/portif

o lio /

Instalações especiais Jugend Controle Predial São Paulo Brasil
http://jugend.com.br/index.php/pt/centro-

de-convencoes

Manutenção da 

fachada

PB Soluções em Sistemas de 

Ancoragem
Rio de Janeiro Brasil http://www.pbse.com.br/

Pavimentação
TecPAv Engenharia e 

Consultoria
São Paulo Brasil https://www.tecpavengenharia.com.br/

Produção de vidros 

curvos
TVITEC Madrid Espanha http://www.tvitec.com.br/

Projeto de acústica Harmonia Acústica São Paulo Brasil
http://harmoniaacustica.com.br/pro jetos/

museu-do-amanha/

Projeto de ar 

condicionado e 

ventilação mecânica

Consultar Engenharia Rio de Janeiro Brasil http://www.consultar.eng.br/index.html

Projeto de 

certificação Leed
Casa do Futuro Rio de Janeiro Brasil http://www.casadofuturo.com/

Projeto de 

impermeabilização

Cetimper Consultoria em 

Engenharia de 

Impermeabilização

Rio de Janeiro Brasil http://cetimper.com.br/portfo lio-pro jetos/

Projeto de irrigação MP Engenharia Niterói Brasil http://www.mpengenharia.com.br/

Projeto de 

luminotécnica
LD Studio Rio de Janeiro Brasil

http://ldstudio.com.br/site/museu-do-

amanha/

Projeto de mobiliário Ivan Rezende Arquitetura Rio de Janeiro Brasil
http://ivanrezendearquitetura.com.br/pro jet

os/museu-do-amanha/?from=inside
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Tabela 2: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem técnica construtiva (continuação) 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Tabela 3: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem técnica de conteúdo 

Fonte: Elaborado pelos autores 

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Projeto de paisagismo Burle Marx & Cia. Rio de Janeiro Brasil
http://burlemarx.com.br/bm/portfo lio-

item/museu-do-amanha/

Projeto de 

sonorização
Audium Áudio e Acústica Salvador Brasil http://www.audium.com.br/tipo/museus/

Projeto de vidros e 

esquadrias
QMD Consultoria Rio de Janeiro Brasil

http://www.qmdconsultoria.com.br/pro ject/

museu-do-amanha/

Projeto estrutural de 

concreto

Engeti Consultoria e 

Engenharia 
São Paulo Brasil http://www.engeti.eng.br/site/empresa.html

Projeto estrutural 

metálico

Projeto Alpha Engenharia de 

Estruturas 
Barueri Brasil

http://pro jetoalpha.com.br/edificacoes-

especiais

Sistema fotovoltáico Ebea Sistemas de Energia São Paulo Brasil

http://www.ebea.com.br/wa_p_albums/p_al

bum_isbrk9dd0/isbrie111dqzer4m68/museu

%20do%20amanha%20-

%20pagina%20do%20projeto.jpg

Tratamento de água 

de reúso
Planep Engenharia Rio de Janeiro Brasil

http://www.planep.com.br/clientes-planep-

engenharia-rio-de-janeiro-rj.html

Tratamento de água 

do mar
Aqualar Rio de Janeiro Brasil https://www.aqualar.com.br/inicio

CIRCUITO PRODUTIVO DO MUSEU DO AMANHÃ - ORDEM TÉCNICA CONSTRUTIVA

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Comunicação visual

ORB LLC - Andres Clerici, Sean 

Callen, Coca Albers, Carlos 

Mauricio Rodriguez e Mona 

Kim

Nova York Estados Unidos 
http://www.orb-

site.com/en/pro jects/mot.html

Consultoria 

museográfica
Ralph Appelbaum | RAA Nova York Estados Unidos http://www.raany.com/about

Coordenação de 

conteúdo

Leonardo Menezes | Guaraná 

Conteúdo
Rio de Janeiro Brasil

https://museudoamanha.org.br/pt-br/quem-

somos

Coordenação geral de 

criação e identidade 

visual

Deca Farroco | Fundação 

Roberto Marinho
Rio de Janeiro Brasil

http://www.frm.org.br/acoes/museu-do-

amanha/

CIRCUITO PRODUTIVO DO MUSEU DO AMANHÃ - ORDEM TÉCNICA DE CONTEÚDO

5231



 

 

 

Tabela 3: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem técnica de conteúdo (continuação) 
Fonte: Elaborado pelos autores 

CATEGORIA RESPONSÁVEL CIDADE PAÍS LINK EXTERNO

Curadoria Luiz Alberto Oliveira Rio de Janeiro Brasil
https://museudoamanha.org.br/pt-br/quem-

somos

Direção de criação e 

identidade visual
Andres Clerici | ORB Nova York Estados Unidos 

http://www.orb-

site.com/en/pro jects/mot.html

Fornecedor oficial de 

Mídia
JCDecaux Paris França http://www.jcdecaux.com/

Gerenciamento do 

projeto de 

museográfico

Vasco Caldeira | Artifício 

Arquitetura Exposições
São Paulo Brasil

http://artifweb.wixsite.com/artificio /museu-

do-amanha

THNK School of creative 

leadership
Amsterdam Holanda https://www.thnk.org/

Dutch Culture - Centre for 

internacional cooperation
Amsterdam Holanda https://dutchculture.nl/en

Parceria tecnológica Cisco San José Estados Unidos https://www.cisco.com/c/pt_br/index.html

Parceria tecnológica Intel Santa Clara Estados Unidos
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt

/homepage.html

Plano museológico Expomus São Paulo Brasil

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE

wiv4e7BkcfbAhUII5AKHakbA9gQFggrM A

A&url=https%3A%2F%2Fmuseudoamanh

a.org.br%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fe

xpomus_planomuseologico_digital_16021

9_Otimizar.pdf&usg=AOvVaw1Twk-G-

fFovIQ4imWl0skn

Player  oficial Spotify Estocolmo Suécia
https://open.spotify.com/user/museudoa

manha?play=true&utm_source=open.spoti

fy.com&utm_medium=open

Programa educativo

Percebe - Pesquisa, 

consultoria e treinamento 

educacional

São Paulo Brasil
http://www.percebeeduca.com.br/conteud

os/visualizar/Programa-Educativo-do-

M useu-do-Amanha

Fondation Engie Paris França
http://www.pro jets.fondation-

engie.com/en/

Newton Fund Londres Reino Unido http://www.newtonfund.ac.uk/

British Council Londres Reino Unido https://www.britishcouncil.org/
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Parceiros 

internacionais

Projetos especiais

5232



 

 

 

Para vincular os agentes identificados ao espaço, foram elaborados seis mapas: circuito econômico em 
escala global (Figura 2) e nacional (Figura 3); circuito técnico construtivo em escala global (Figura 4) e 
nacional (Figura 5); e circuito técnico de conteúdo em escala global (Figura 6) e nacional (Figura 7). Com 
esse material, ficou evidente que a produção do espaço local, representado pelo Museu do Amanhã, 
envolveu agentes externos à região imediata do projeto Porto Maravilha, demonstrando uma relação com 
circuitos econômicos globais (SASSEN, 2008).   

 

 
Figura 2: Circuito produtivo do Museu do Amanhã - ordem econômica (global) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Figura 3: Circuito produtivo do Museu do Amanha - Ordem econômica (nacional) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 4: Circuito produtivo do Museu do Amanhã - ordem técnica construtiva (global) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Figura 5: Circuito produtivo do Museu do Amanhã - ordem técnica construtiva (nacional) 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 6: Circuito produtivo do Museu do Amanhã - ordem técnica de conteúdo (global) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Figura 7: Circuito produtivo do Museu do Amanhã - ordem técnica de conteúdo (nacional) 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Apesar de verificar que a maior concentração de agentes é brasileira (43 de 68), sediada na cidade do Rio 
de Janeiro (34 de 43), há grande participação estrangeira na produção técnica de conteúdo, principal 
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recurso de operação do Museu do Amanhã. Já anunciada, a internacionalização do Museu (Museum of 
Tomorrow Internacional – MoTI13) provavelmente irá aumentar a participação de agentes internacionais.  

Repercussões do projeto 

Há muitas críticas ao Museu do Amanhã. Seja por sua forma, pelas escolhas políticas e econômicas 
envolvidas na sua construção, seja pela superficialidade do conteúdo, seja pelo espetáculo 
deliberadamente criado no período dos megaeventos esportivos (Copa do Mundo de Futebol em 2014 e 
Jogos Olímpicos de 2016). De fato, há impactos no entorno imediato como o aumento de circulação de 
turistas, a especialização do comércio na região, grande exposição midiática, difusão de narrativas de 
consenso que não refletem as reais tensões envolvidas na implantação do projeto Porto Maravilha. 

Porém, há também pontos positivos, como o acesso à produção científica pelo acervo, programas 
educativos envolvendo escolas da região, estímulos para os moradores da região participarem das 
atividades promovidas. A própria arquitetura do edifício, remetendo à discussão apresentada sobre 
edifícios ícone, permite a apropriação das pessoas independente de conhecimento técnico prévio. Não é 
apenas uma questão de afinidade estética ou de adequação de programa: é um sucesso de público. É 
possível que esse sucesso decorra da estratégia do espetáculo, o que pode despertar inquietações, mas o 
Museu do Amanhã, de fato, criou uma nova urbanidade na zona portuária, tornando-se patrimônio 
contemporâneo do Rio de Janeiro e do Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Monumentos, patrimônios e ícones arquitetônicos possuem raízes e significados distintos, mas atuam 
sobre o imaginário coletivo, a construção da identidade, configuram a paisagem e (re)produzem o espaço 
nas cidades. Inseridos atualmente na chamada indústria cultural, são instrumentalizados em processos de 
patrimonialização, ressignificados como mercadorias, apropriados pelo mercado por seu valor simbólico. 
Apesar de serem, atualmente, objetos que fortalecem a manutenção de grupos dominantes e da ordem 
social vigente, também constituem novas territorialidades e são apropriados pela população de diferentes 
formas (como espetáculo, como urbanidade).  

Ao verificar o circuito produtivo do Museu do Amanhã, foi possível verificar a atuação de agentes locais, 
nacionais e estrangeiros na construção do edifício âncora do projeto Porto Maravilha.  Ou seja, pode-se 
afirmar que a produção do espaço local (aqui representado pelo equipamento cultural) é influenciada 
diretamente por agentes externos à região na qual o local está inserido. Em tempos de globalização, trata-
se de uma constatação pouco surpreendente, porém, na análise realizada para esse trabalho, trata-se da 
produção de um objeto simbólico que constitui imagens-síntese do território em que está inserido que são 
veiculadas internacionalmente, impacta-se nas dinâmicas econômicas, sociais e políticas do entorno e 

                                                             
13

 https://museudoamanha.org.br/pt-br/moti - acesso em 09/06/2018. 
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constrói deliberadamente uma narrativa da sociedade que representa que será transmitida para gerações 
futuras.  

O entendimento dos processos e dinâmica do espaço modificado resulta de uma construção histórica 
promovida por processos técnicos e dinâmicas sociais. As mudanças sociais podem promover 
transformações nas condições materiais da sociedade, porém o inverso não se verifica:  “através da 
modificação técnica das formas espaciais não é possível induzir mudanças sociais. Para os que se ocupam 
da configuração do espaço construído – desenhistas industriais, arquitetos, urbanistas e planejadores 
físicos – tal conclusão permite avaliar devidamente a eficácia social desse aspecto de suas práticas” 
(BARRIOS, 1986, p. 21). Como arquitetos urbanistas, compreender o alcance da técnica e o impacto social 
da produção do espaço torna-se necessário. Isso é vital. 
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 A INTRÍNSECA RELAÇÃO ENTRE MEMÓRIA, IDENTIDADE E PAISAGEM 
CULTURAL. 

 

LA INTRÍNSECA RELACIÓN ENTRE MEMORIA, IDENTIDAD Y PAISAJE CULTURAL. 

LA INTRÍNSECA RELACIÓN ENTRE MEMORIA, IDENTIDAD Y PAISAJE CULTURAL. 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE. 

RESUMO: 
O artigo que ora se apresenta faz parte das pesquisas de doutoramento em Arquitetura na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro intitulada “A paisagem cultural da imigração italiana em Santa Teresa – Espírito Santo” e tem como objetivo 
iniciar as discussões a respeito dos conceitos de paisagem cultural, memória e identidade que serão utilizados na análise 
da formação histórica do núcleo do Timbuy, atual município de Santa Teresa. Interessa-nos entender como estes 
conceitos podem ter sido aplicados no contexto da imigração de italianos no final do século XIX e início do século XX no 
Espírito Santo. 
Como veremos, os imigrantes chegaram em grande quantidade para povoar o interior do estado e ocuparam áreas 
praticamente intocadas, onde se instalaram e iniciaram a construção de novos povoados, moldados de acordo com seu 
conhecimento e herança cultural trazidos da Itália. 
Nesse contexto, questionamos como a memória e a identidade destes imigrantes pode ter sido impressa no espaço e 
como podem ter influenciado na conformação da paisagem cultural teresense. 
A princípio, faremos uma breve análise da imigração de italianos para o Espírito Santo, dando ênfase na formação do 
referido núcleo. Posteriormente, apresentamos uma reflexão teórica sobre os conceitos, baseados em diversos autores 
da geografia, psicologia, filosofia, ciências sociais e da história. Para finalizar, apresentaremos uma conclusão elaborada 
a partir da análise da história do núcleo e sua relação com os conceitos de memória e identidade. 
A partir de uma metodologia interpretativa histórica e um estudo de caso, mais do que respostas completas, este artigo 
busca entender os conceitos, introduzir seus estudos e analisá-los criticamente sob a ótica da imigração. 
PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Cultural, Memória, Identidade, Imigração Italiana. 

ABSTRACT: 
The present article is part of the PhD research in Architecture at the Federal University of Rio de Janeiro entitled "The 
Cultural Landscape of Italian Immigration in Santa Teresa - Espírito Santo" and aims to start the discussions about the 
concepts of cultural landscape, memory and identity that will be used in the analysis of the historical formation of the 
nucleus of Timbuy, present municipality of Santa Teresa. We are interested in understanding how these concepts may 
have been applied in the context of the immigration of Italians in the late nineteenth and early twentieth centuries in 
Espírito Santo. 
As we shall see, the immigrants arrived in great quantity to populate the interior of the state and occupied almost 
untouched areas, where they settled and began the construction of new settlements, molded according to their 
knowledge and cultural heritage brought from Italy. 
In this context, we question how the memory and identity of these immigrants may have been printed in space and how 
they may have influenced the conformation of the Teresian cultural landscape. 
At first, we will make a brief analysis of the immigration of Italians to Espírito Santo, with emphasis on the formation of 
this nucleus. Subsequently, we present a theoretical reflection on the concepts, based on several authors of geography, 
psychology, philosophy, social sciences and history. To conclude, we will present a conclusion drawn from the analysis 
of the history of the nucleus and its relation with the concepts of memory and identity. 
From a historical interpretative methodology and a case study, rather than complete answers, this article seeks to 
understand the concepts, to introduce their studies and to analyze them critically from the point of view of immigration. 
KEYWORDS: Cultural Landscape, Memory, Identity, Italian Immigration. 5240



 
 
RESUMEN: 

El artículo que se presenta forma parte de las investigaciones de doctorado en Arquitectura en la Universidad Federal 
de Río de Janeiro titulada "El paisaje cultural de la inmigración italiana en Santa Teresa 
- Espírito Santo" y tiene como objetivo iniciar las discusiones acerca de los conceptos de paisaje cultura, memoria e 
identidad que serán utilizados en el análisis de la formación histórica del núcleo del Timbuy, actual municipio de Santa 
Teresa. Nos interesa entender cómo estos conceptos pueden haber sido aplicados en el contexto de la inmigración de 
italianos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Espírito Santo. 
Como veremos, los inmigrantes llegaron en gran cantidad para poblar el interior del estado y ocuparon áreas 
prácticamente intactas, donde se instalaron e iniciaron la construcción de nuevos poblados, moldeados de acuerdo con 
su conocimiento y herencia cultural traídos de Italia. 
En ese contexto, cuestionamos cómo la memoria y la identidad de estos inmigrantes puede haber sido impresa en el 
espacio y cómo pueden haber influido en la conformación del paisaje cultural teresense. 
Al principio, haremos un breve análisis de la inmigración de italianos al Espírito Santo, dando énfasis en la formación de 
dicho núcleo. Posteriormente, presentamos una reflexión teórica sobre los conceptos, basados en diversos autores de 
la geografía, psicología, filosofía, ciencias sociales y de la historia. Para finalizar, presentaremos una conclusión 
elaborada a partir del análisis de la historia del núcleo y su relación con los conceptos de memoria e identidad. 
A partir de una metodología interpretativa histórica y un estudio de caso, más que respuestas completas, este artículo 
busca entender los conceptos, introducir sus estudios y analizarlos críticamente bajo la óptica de la inmigración. 
PALABRAS-CLAVE: Paisaje Cultural, Memoria, Identidad, Inmigración Italiana. 
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INTRODUÇÃO 

A história da colonização do Espírito Santo, assim como a do Brasil, é ao longo dos séculos, uma saga de 
incursões estrangeiras no território, originariamente ocupado por indigenas. Estrangeiros chegaram ao país por 
meio da atuação da Coroa Portuguesa, dos invasores, do tráfico negreiro e também pelos catequizadores 
(MARTINUZZO, 2009). 

Baseado nos vazios territoriais existentes no território brasileiro, bem como na insegurança existente nas 
fronteiras do sul do país, o Conselho Ultramarino aconselhou ao rei de Portugal a lançar mão da imigração, 
principalmente de alemães e italianos (TUBINO, 2007). Assim, no Brasil imperial promoveu-se a imigração como 
política pública, custeando-se o transporte intercontinental dos migrantes, com o financiamento dos lotes 
agrários e subsidio dos assentamentos, basicamente com vistas a incentivar a ocupação de vazios territoriais e 
substituir a mão de obra escrava nas lavouras, notadamente as de café (MARTINUZZO, 2009). 

Apesar de, nesta ocasião, o Espírito Santo ser uma província de pouca relevância político- econômica, ela foi 
contemplada no âmbito dessa política, prioritariamente na vertente de ocupação de áreas devolutas1, tendo 
em vista os séculos de proibição da Coroa Portuguesa quanto ao povoamento do interior capixaba, que, 
desabitado, servia de muralha para isolamento da região aurífera mineira (ROCHA, 2000). 

Schayder (2002), afirma que em contrapartida, o governo capixaba se comprometia, por meio de contratos 
assinados com os colonos ainda na Europa, a fornecer transporte, hospedagem provisória em Vitória e nas 
colônias, assistência médica por dois anos, um lote de terras que chegava a sessenta hectares, meios de 
subsistência por seis meses, instrumentos indispensáveis ao trabalho na lavoura, sementes e mudas e, alguns 
animais. 

Com a Proclamação da República em 1889, a província do Espírito Santo ganhou autonomia e passou a 
demarcar novos núcleos de colonização, sendo o norte o novo destino, porém, as fazendas de café ao sul do 
estado, nos vales dos rios Itabapoana e Itapemirim, receberam o maior número de famílias imigrantes. Além 
dos italianos, chegaram também portugueses, espanhóis e ucranianos2. Ao todo, foram criados 15 núcleos 
coloniais durante o Império e na fase inicial da República (SCHAYDER, 2002). 

Com relação à imigração italiana, o Cônsul Carlo Nagar, fez um relato em 1895, do qual originou a proibição da 
emigração italiana por parte do governo daquele país, através do decreto de 20 de julho de 1895. Esse relato 
informava sobre a situação dos imigrantes italianos no Espírito Santo e apontava para a falta de cumprimento 
dos acordos feitos com os colonos ainda na Europa, citando as más condições de translado de Vitória até o 
destino final dos imigrantes, a demora na marcação dos lotes e as dificuldades financeiras e de estabelecimento 
por quais passaram os colonos (NAGAR, 1995). 

A adaptação dos colonos foi difícil e na maioria dos casos não obteve êxito, visto que os contratos de parceria 
ou remunerações, aliados às precárias condições de trabalho, levaram a maioria absoluta dos colonos a 
abandonar as fazendas, em busca de um negócio próprio ou como assalariados para o governo em núcleos 
maiores (MARTINUZZO, 2009). A vida sonhada era confrontada com a dura realidade vivida pelos imigrantes 
numa terra estrangeira, sofrendo as consequências de mudanças nos paradigmas políticos (fim do Império e 
proclamação da República) e econômicos (fim da escravidão e crise econômica) do Brasil (FRANCESCHETTO, 
2015). 

                                                           
1 De acordo com a Lei de Terras de 1850, terras devolutas eram todas aquelas que não tinham a posse legitimada, sendo a titularidade 

e posse do Império (MIRANDA, 2011). 
2 Disponível em: http://www.ape.es.gov.br/imigrantes/html/historico.html. Acesso em 04 de maio de 2017. 
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Os imigrantes recém-chegados ao Espírito Santo desembarcavam em Vitória e ficavam hospedados na 
Hospedaria dos Imigrantes da Pedra D'água, situada na baía de Vitória, onde aguardavam o momento de se 
dirigirem para o interior do território. Reunidos em grupos, seguiam pela costa até o ponto mais próximo da 
colônia de destino. Ao chegar ao interior, os imigrantes ficavam alojados em barracões, aguardando a marcação 
de seus lotes ou um a atribuição de trabalho como diarista. Muitas vezes, a marcação dos lotes demorava até 
dois anos, o que os obrigavam a aguardar alojados em péssimas condições, visto a estrutura precária dos 
barracões (NAGAR, 1995). 

A Figura 1 ilustra para onde foram destinados e assentados a maior parte dos italianos no Espírito Santo. 

 
Figura 1: Imigração europeia no Espírito Santo, com destaque para Santa Teresa. Fonte: MARTINUZZO, 2009, p.69. 

Como é possível observar, a maior parte dos italianos foi direcionada para o centro e o sul do estado e, seus 
descendentes, migraram internamente para regiões próximas, fundando novos núcleos e cidades. No caso 
dessa pesquisa o Núcleo de Timbuy (fundado em 1874, atual município de Santa Teresa3)(Figura 2) foi escolhido 
como estudo de caso. 

                                                           
3 Em 1874, o italiano Pietro Tabacchi, residente no Espírito Santo, trouxe 388 imigrantes italianos da região de Trento e do Vêneto para 
trabalhar em sua fazenda, na região de Santa Cruz. Contudo, seu empreendimento não prosperou e revoltados, os imigrantes foram 
reconduzidos ao Núcleo do Timbuy, atual município de Santa Teresa. Essa experiência de Tabacchi ficou então conhecida como 
Expedição Tabacchi e deu origem ao primeiro núcleo ocupado por imigrantes no Brasil. 
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Figura 2: Santa Teresa, antigo Núcleo do Timbuy. 

Fonte: http://santateresa.es.gov.br/pagina/5/Historia.html. Acesso em 12/07/2015. 

 

A escolha deste sítio4 ocorreu por ele ter sido a primeira cidade de colonização italiana no Brasil5, bem como 
por seu forte apelo cultural relacionado à descendência italiana. Além disso, a cidade foi escolhida por seu 
reconhecido valor como patrimônio, arquitetônico e paisagístico e de seu crescente desenvolvimento no que 
tange ao turismo cultural. 

A vinculação de suas manifestações artísticas e culturais às tradições italianas já é um fato no imaginário local 
e por isso, entende-se a necessidade de expandir esta discussão para o patrimônio cultural, representado nesta 
pesquisa pela paisagem cultural, até mesmo para verificar a existência ou não de uma paisagem com referências 
italiana. 

Na figura 3 abaixo está a localização do antigo núcleo Timbuy na Planta de Parte da Província do Espírito Santo, 
datada de 1878. 

                                                           
4 Segundo a política cultural do Estado do Espírito Santo, a sede de Santa Teresa não é reconhecida legalmente como sítio histórico, 

contudo, por sua importância histórica, para efeito dessa pesquisa, ele será nomeado dessa forma. 
5 No acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) existem documentos que testemunham a existência de imigrantes 
na região em outubro de 1874. Trata-se de um pedido de ressarcimento feito pelo colono Francesco Merlo encaminhado no dia 28 de 
outubro de 1874 ao Presidente da Província, solicitando ao governo a restituição dos gastos que teve com a passagem da Itália à Colônia 
de Nova Trento, no valor de 122 fiorins, pelo fato de não ter sido reembolsado pelo contratante Pietro Tabacchi. A partir da descoberta 
desse documento confirma-se que o município sediou a primeira colônia de imigrantes italianos do Brasil. Fonte: 
https://ape.es.gov.br/Not%C3%ADcia/documento-do-arquivo-publico-referenda-santa-teresa-como-a-primeira-cidade- fundada-por-
italianos-no-brasil. Acesso em 18 de junho de 2017. 
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Figura 3: Planta de Parte da Província do Espírito Santo – 1878, Recorte do Núcleo Timbuy e Colônia Santa Leopoldina. Fonte: Catálogo Mapoteca 

APEES. s/n. Organização: Andressa Morelato – Junho/2017. 

Considerando que os imigrantes estabeleceram-se em locais do interior do estado, em áreas isoladas com 
pouquíssima ou nenhuma intervenção humana, é possível conjecturar que eles construíram nestes locais 
importantes paisagens culturais6, formadas pela coexistência de bens culturais materiais, de elementos da 
paisagem natural, sob a influência dos valores imateriais, trazidos do contexto cultural da terra de origem. 

Assim, configura-se a paisagem cultural teresense com influência italiana que deverá ser analisada e 
reconhecida como um importante patrimônio cultural para o Espírito Santo. Sendo este o sítio mais antigo da 

                                                           
6 Vale ressaltar que até então tem-se apenas uma suposição de que existe uma paisagem cultural em Santa Teresa. Porém, somente a 
partir de um estudo mais detalhado do objeto – realizado no Capítulo III - que será possível concluir se ele constitui ou não paisagem 
cultural. 
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imigração italiana no Brasil, seria necessário pensar as possibilidades de preservação, frente aos instrumentos 
da política cultural vigente no país, como forma de reduzir a perda de referência para aquele local. 

E é nesse contexto que entram as discussões teóricas conceituais acerca da memória e identidade, pois de 
acordo com Pelegrini (2007, p.116) a noção de patrimônio vincula-se à noção de lembrança e de memória, 
sendo esta última uma categoria fundamental nas ações patrimonialistas, uma vez que “os bens culturais são 
preservados em função dos sentidos que despertam e dos vínculos que mantêm com as identidades culturais”. 

FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO DO TIMBUY E DA CIDADE DE SANTA TERESA/ES 

Dentre os países cuja população emigrou para o Brasil, a Itália foi o principal deles. Segundo dados do Arquivo 
Público do Espírito Santo, dos 54.155 de imigrantes que chegaram nos séculos XIX e XX ao estado, 36.666 mil 
eram italianos, o que configura um percentual de 67,70% do total7. 

Como se sabe, a Itália vivia um período de crise interna, com diversos conflitos territoriais, muita pobreza e 
doenças e até 1870, não era um país, mas uma aglomeração de reinos e principados, que viviam em guerra 
entre si, principalmente na região do norte, que era disputada pela França e pela Áustria. Com isso, a população 
vivia sob o temor de uma nova guerra a qualquer tempo (CAVATI, 1973). 

Em contrapartida, no Brasil, ocorriam dois processos distintos que atraíam os imigrantes. O primeiro era a 
abolição da escravatura que demandava a substituição da mão de obra escrava nos grandes latifúndios 
produtores de açúcar e posteriormente de café. O segundo era a ocupação dos vazios territoriais de algumas 
regiões, como o Sul, por exemplo. Em meados do século XIX, o Espírito Santo era uma das províncias mais 
atrasadas do país (POSENATO, 1997). Nesse contexto, a importação da mão de obra europeia se fazia atrativa, 
umas vez que atendia às necessidades de ambos: dos imigrantes italianos, que migravam com a esperança de 
ter sua própria terra, emprego e livre de guerras, bem como do Governo Brasileiro e dos latifundiários, que 
precisavam ocupar as terras devolutas e de mão de obra nas fazendas. 

Em relação à mão de obra nas lavouras, o caso do Espírito Santo difere-se um pouco de São Paulo e da região 
sul. Conforme coloca Rocha (2000), aqui a questão migratória era vista como uma solução para a ocupação do 
interior e das terras devolutas, o que resultaria num melhor desempenho econômico, uma vez que o 
despovoamento era visto “como causa de seu marasmo econômico” (ROCHA, 2000, p.18). Dificilmente se 
vinculava a utilização do imigrante como mão de obra na grande lavoura, uma vez que esta era uma realidade 
muito distante da província do Espírito Santo. 

Para fomentar a imigração o governo capixaba se comprometia, por meio de contratos assinados com os 
colonos ainda na Europa, a fornecer transporte, hospedagem provisória em Vitória e nas colônias, assistência 
médica por dois anos, um lote de terras que chegava a 60 hectares, meios de subsistência por seis meses, 
instrumentos indispensáveis ao trabalho na lavoura, sementes, mudas e alguns animais (SCHAYDER, 2002). 

Sobre a origem destes imigrantes, Castiglioni (1998, p.113) ressalta que os fluxos migratórios se caracterizam 
por conter um grande número de pessoas conhecidas naturais de uma mesma região e, da mesma forma, eles 
“procuram se concentrar na mesma comunidade de destino, na tentativa de reproduzir o ambiente familiar e 
social de origem”. 

 

                                                           
7 Fonte http://www.ape.es.gov.br/imigrantes/html/estatisticas.html - acesso em 18 de fevereiro de 2016. 
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A ampla divulgação sobre as vantagens de emigrar para a província do Espírito Santo no norte da Itália trouxe 
para a então província um número elevado de imigrantes, tornando esta região a que mais enviou italianos 
para o Espírito Santo. Segundo Castiglioni (1998), da região do Vêneto, partiu o equivalente à 33,3% dos 
emigrantes que chegaram ao estado, aproximadamente 19% da região da Lombardia, 16% da Emília Romagna 
e 4,7% do Trentino-Alto Ádige, todos no Norte da Itália, conforme figura 4. 

 
 
 

Figura 4: Mapa político da Itália, com destaque para as regiões do Vêneto, Trentino, Lombardia e Emilia Romagna. Fonte: 
https://cidadaniaitalianaguiadaitalia.wordpress.com/2015/09/13/divisao-politica-da-italia/. 

 Acesso em 06/08/2016. Organização: Andressa da Silveira Morelato. 
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Não se pode negar que a migração em massa de italianos modificou dados demográficos tanto do local de 
origem, mas principalmente no Espírito Santo. Depois de três séculos e meio da ocupação portuguesa no Brasil, 
no início da década de 1870, o Espírito Santo contava com apenas 82.137 habitantes e uma densidade de 1,80 
hab./km². Com a imigração, o estado passou a contar com 135.997 habitantes em 1890 e 209.783 em 1900, o 
que elevou sua densidade para 4,60hab./km² (CASTIGLIONI, 1998). Apesar do fluxo migratório ter sido proibido 
no final do século XIX, a migração continuou exercendo um efeito indireto por longos anos na população 
capixaba, resultado da fecundidade dos italianos e seus descendentes. Entre 1900 e 1920, como coloca 
Castiglioni (1998), a população passou de 209.983 para 457.938 habitantes. 

Em contrapartida, nas regiões de origem, a elevada emigração reduziu a pressão humana sobre a posse de 
terras, bens e empregos. Diante desse aumento populacional considerável, é difícil negar a influência dessa 
população recém chegada na cultura, identidade e arquitetura do estado. 

Um acontecimento importante dentro do contexto da imigração italiana no Espírito Santo e da fundação do 
núcleo Timbuy foi a Expedição Tabacchi, fruto do pioneirismo do italiano Pietro Tabacchi, residente desde 1850 
em Santa Cruz, e responsável por trazer a primeira leva de imigrantes italianos para o Brasil. 

No início da década de 1870, quando a imprensa italiana divulgou a regulamentação da emigração para o Brasil, 
sob o slogan “Partire subito per l”America, pel Brasile e fa fortuna!”, a propaganda se espalhou rapidamente, 
atraindo muitos camponeses afetados pela falta de emprego e de terra (DERENZI, 1974). 

Dessa maneira, maio de 1872, foi concedido a Pietro Tabachhi o direito de trazer imigrantes para o município 
de Santa Cruz (ver figura 15) numa porção de terras denominada Colônia Nova Trento, homenagem a sua terra 
de origem (DERENZI, 1974). Assim, em fevereiro de 1874, chegou ao Espírito Santo o navio La Sofia com 388 
imigrantes provenientes, em sua maioria, da região do Trento e algumas famílias do Vêneto (FRANCESCHETTO, 
2015). 

Contudo, o empreendimento de Tabacchi não prosperou e culminou com a revolta dos imigrantes, devido às 
cláusulas contratuais abusivas impostas pelo contratante, e poucos meses depois se retiraram da fazenda. Um 
grupo seguiu para o Sul do Brasil, enquanto outros 145 italianos, que estavam alojados em barracões em Vitória, 
à espera de um destino, aceitaram a proposta do governo do estado para se instalar na Colônia Imperial de 
Santa Leopoldina (FRANCESCHETTO, 2015). 

As famílias foram então conduzidas pelo rio Santa Maria da Vitória até o Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina 
(percurso possível de navegação). A partir desse ponto o trajeto era percorrido a pé ou em lombo de animais, 
em trilhas abertas em meio à floresta, até chegar aos lotes que ocupariam no Núcleo do Timbuy, que pertencia 
à Santa Leopoldina e hoje faz parte do município e cidade de Santa Teresa – ES (Figura 5). 
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Figura 5: Trajeto dos imigrantes de Santa Leopoldina à Vila de Santa Teresa. Recorte da Carta Colônia Santa Leopoldina 1879. 1- Porto do Cachoeiro 
de Santa Leopoldina; 2- Barracão de estadia provisória para imigrantes; 3- Estrada de Santa Leopoldina à Santa Teresa; 4- Vila de Santa Teresa e 

Barracão para abrigo de imigrantes. Fonte: CATÁLOGO MAPOTECA APEES, N° A1456. Organizado por Scalzer, 2014, p.105. 

 

De acordo com Grosselli (2008), os camponeses que deixaram a Colônia de Tabacchi, estabeleceram-se no 
Núcleo Timbuy ainda em formação, em uma localidade que chamaram Valsugana (que posteriormente foi 
denominada Valsugana Vecchia, quando muitos deles se transferiram para outra zona do mesmo núcleo, 
denominada Valsugana Nuova). 

Documentos do arquivo público do Espírito Santo indicam que a chegada dos colonos ao Núcleo Timbuy, no 
início de junho de 1874, fizeram deste local e do atual município de Santa Teresa, a primeira cidade fundada 
por italianos no Brasil. 
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Além da Expedição Tabacchi, a criação do núcleo teve ainda estreita relação com a estrada de Santa Thereza e 
com a Colônia de Santa Leopoldina, da qual fazia parte (SCALZER, 2014). 

A obra da estrada de Santa Thereza teve início em 1848 e, de acordo com o Relatório do presidente Antonio 
Pereira Pinto (1849), começava na primeira cachoeira do Rio Santa Maria da Vitória com direção a Vila de Cuieté 
(MG), e percorria aproximadamente, 30 léguas. Sua construção tinha como objetivo facilitar o transporte e a 
ocupação das duas províncias no decorrer de seu curso. No relatório do presidente da província de 1851, Filippe 
José Pereira Leal, consta a intenção de demarcar os lotes de terras para os estrangeiros (conforme ordenava o 
Governo Imperial), ao longo da estrada de Santa Thereza. 

Entretanto, a estrada não obteve muito sucesso em seu objetivo e de acordo com o relatório do presidente da 
Província José Fernandes da Costa Pereira Junior (1862), não poderia produzir grandes vantagens, uma vez que 
encontrava-se intransitável, com grandes regiões desocupadas. Como parte da expansão do projeto de 
ocupação em direção ao norte do estado, foi nomeado em julho de 1871 o engenheiro João Cassiano de Castro 
Menezes para realizar as medições de lotes às margens da estrada de Santa Thereza (CORRÊA, 1872, p.89). 

Diante disso, a fundação da nova colônia não demorou tanto tempo e os primeiros trabalhos tiveram início em 
1872, com a demarcação de lotes às margens da Estrada de Santa Thereza. Tiveram continuidade algum tempo 
depois quando uma nova estrada começou a ser aberta ligando Cachoeiro de Santa Leopoldina ao futuro 
núcleo. 

Nesse contexto, Grosselli (2008) afirma que em 1872 existiam 134 lotes já medidos na região da ponte sobre o 
rio Timbuy e declara ainda que em um documento datado de 21 de junho de 1873, tem-se notícia de que já 
havia um grupo de colonos ali instalados e, para as autoridades, tratava- se de excelentes terras. 

Em 1874 continuaram os trabalhos de medição de lotes de terra para a recepção de novos imigrantes e a 
abertura de caminhos internos. Além de impulsionar o progresso das colônias existentes, almejavam fundar 
novos núcleos e oferecer a particulares auxílio para o transporte de trabalhadores estrangeiros contratados por 
sua conta (SCALZER, 2014). 

Grosselli (2008) ainda pontua que no início de 1875, o relator apontava para a conveniência de encaminhar a 
emigração para Timbuy, onde já estavam instalados imigrantes poloneses há dois anos, e para onde deveriam 
ser encaminhados os italianos recém-chegados. O novo núcleo desenvolvia-se à margem da estrada de Santa 
Teresa, acompanhando em princípio o Rio do Norte e depois o Rio Timbuy e distante 6 horas até o Porto de 
Cachoeiro. A previsão para a futura colônia era de grande prosperidade, tendo em vista a possível chegada de 
mais de 1.500 italiano- austríacos que, a convite de amigos e familiares, desejavam para aquela localidade, 
migrar. 

Dados os fatos e após o governo aceitar direcionar a nova emigração ao Núcleo de Timbuy, em outubro 
demarcaram duas léguas quadradas de terra ao longo da estrada de Santa Thereza. Falava-se ainda a respeito 
da fertilidade do solo que, cada vez mais, justificava as notícias sobre a riqueza daqueles terrenos. A Presidência 
comunicava ao Ministério que a colonização de Timbuy era um primeiro passo rumo à ocupação das zonas do 
Rio Doce (GROSSELLI, 2008). 

Alojados em galpões, os homens eram encaminhados à abertura de estradas e enquanto era realizado este 
trabalho, um agrimensor encaminhado pelo governo, Franz Von Lipes, ocupava-se da medição de lotes e 
terrenos que seriam entregues aos imigrantes às margens do Timbuy. Em junho de 1875, foi realizado o sorteio 
e entrega dos lotes aos colonos, fato que marcou a data de fundação do núcleo. Os colonos foram então 
encaminhados ao trabalho de abertura de estradas e quando possível, trabalhavam na sua própria terra. 
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Desta ocupação, e dos processos posteriores à ela, tem-se a paisagem cultural teresense, cujo conceito e forma 
serão discutidos e apresentados posteriormente. 

DIMENSÕES DO CONCEITO DE PAISAGEM CULTURAL 

O conceito de paisagem cultural tem sido discutido desde o final do século XIX, especialmente pelo campo da 
geografia, do qual se origina conceitualmente, e também no campo do patrimônio cultural, em particular após 
a adoção do conceito pela Unesco, em 1992. 

Nos últimos tempos, diferentes disciplinas tais como a geografia, arquitetura e ecologia, por exemplo, se 
apropriaram do termo paisagem, conferindo a ele significados diversos, o que faz do conceito de paisagem uma 
categoria subjetiva e extremamente polissêmica (RIBEIRO, 2007). 

A princípio a paisagem esteve relacionada à porção visível do espaço, àquilo que é abarcado pela visão, inclusive 
no campo da pintura onde a paisagem era entendida como aquilo que podia ser enquadrado. Atualmente, 
existem duas abordagens principais, uma culturalista e outra inspirada na ecologia de paisagens, sendo que 
interessa-nos a de viés culturalista. 

A abordagem culturalista (iniciada na década de 1960 com auge na década de 1970), sob influência de Carl 
Sauer e os geógrafos culturalistas, tais como Donald W. Meinig, Augustin Berque e Denis Cosgrove da Escola de 
Berkeley8, passou a entender a paisagem como um produto da sociedade, superando a noção restritiva de seu 
significado inicial. 

Sendo assim, a abordagem culturalista incorporou, em definitivo, os movimentos e os processos que nela 
ocorrem, incluindo o fato de reconhecer como imprescindível a relação do homem com o meio, atribuindo um 
novo olhar sobre a paisagem que passou a ser entendida como algo relativamente homogêneo, como expressão 
não só da cultura de um povo, mas também das lutas entre dominados e dominantes pelo espaço, ou seja, uma 
leitura marxista da realidade. Como a abordagem culturalista é a primeira a relacionar a paisagem à cultura, 
será referência na conceituação de paisagem cultural nesta pesquisa. 

Na geografia cultural, desde o final do século XIX9, os estudos sobre paisagem dividem-se em dois campos: o da 
morfologia e o da simbologia da paisagem. O método morfológico foi criado por Carl Sauer, em 1925, e surgiu 
como um movimento de oposição ao determinismo ambiental, pois para Sauer, a paisagem deve ser examinada 
a partir de suas formas materiais, analisando como a cultura humana a transforma, não o inverso. Dessa forma, 
Sauer refuta o determinismo ambiental substituindo-o pelo determinismo cultural (SAUER, 1998). Já a 
simbologia da paisagem investiga os artefatos simbólicos da paisagem e, após ter ganhado visibilidade na 
década de 1960, ficou conhecido como movimento humanista (RIBEIRO, 2007). 

Sauer (1998, p.59) utiliza o termo paisagem para caracterizar a peculiar associação geográfica dos fatos, onde 
“a cultura é o agente, a área natural o meio e a paisagem cultural é o resultado” e não reduz a importância da 
paisagem natural frente à cultura pois mesmo sendo esta última a força que modela, a primeira oferece os 
materiais com os quais a paisagem cultural é formada. 

 

                                                           
8 Os debates sobre paisagem foram desenvolvidos inicialmente pela denominada Escola de Berkeley, iniciada nos anos 1920, dentro da 
Universidade da Califórnia em Berkeley, em torno de Caurl Sauer que representou um dos mais ricos aportes teórico-metodológicos da 
geografia norte-americana no século XX, e ainda hoje influencia diferentes trabalhos (RIBEIRO, 2007). 
9 Foi na Alemanha, no final do século XIX e início do século XX, que a geografia cultural começou a dar seus primeiros passos em direção 
à sua definição como um subcampo da geografia, mas foi apenas com Carl Sauer que a ela se tornou um subcampo independente dentro 
da disciplina geográfica, com destaque para o conceito de paisagem (RIBEIRO, 2007). 

5251



 
 
Para o autor, a paisagem se desenvolve constantemente, seja por dissolução ou substituição e suas relações 
estão associadas ao tempo e vinculadas ao espaço. De acordo com Carl Sauer (1998, p.59): 

A paisagem cultural expressa o trabalho do homem sobre o espaço e, dessa forma, ela não é 
estática, está sujeita a mudar, tanto pelo desenvolvimento da cultura, como pela substituição 
desta. Assim haveria um momento de desenvolvimento de paisagem cultural ate que se 
alcançasse o clímax, passando então a um período de decadência onde poderia haver a 
imposição de uma nova cultura que iniciaria o processo de construção de sua paisagem cultural 
novamente. 

Outro autor da geografia, importante na conceituação da paisagem é Denis Cosgrove, um dos mais importantes 
autores da nova geografia cultural, que surgiu na metade da década de 1970 e ganhou força a partir dos anos 
de 1990. A importância de seu trabalho é sua consideração a respeito do simbolismo da paisagem. Para 
Cosgrove (1998) a paisagem é um modo de ver que representa esteticamente as relações entre vida humana e 
natureza, além de ser um meio através do qual sentimentos, ideias e valores são expressos. Assim, a paisagem 
está impregnada de simbolismo e é como um texto cultural, e qualquer intervenção humana na natureza 
envolve a sua transformação em cultura. 

Nesse contexto, entende cultura como um conjunto de práticas comuns a um grupo em particular, práticas que 
foram apreendidas e transmitidas ao longo de gerações. A cultura é ao mesmo tempo, determinada por e 
determinante da consciência e das práticas humanas (COSGROVE, 1998). Assim como Sauer, Cosgrove 
desempenhou um importante papel no desenvolvimento da geografia cultural e nos estudos sobre a paisagem. 

Outro geógrafo importante na conceituação de paisagem é Donald W. Meinig, também da escola de Berkeley. 
Em seu texto O olho que observa: dez versões da mesma cena (2003), apresenta dez pontos de vista distintos 
sobre a paisagem cultural: a paisagem como natureza, habitat, artefato, sistema, problema, riqueza, ideologia, 
lugar, história e estética. Para estudo nesta pesquisa interessa preferencialmente a paisagem como ideologia, 
como história e como lugar. 

A paisagem como história talvez seja uma das mais importantes concepções para esta pesquisa. Sob esse 
entendimento, tudo que se coloca à frente dos olhos é um registro complexo e cumulativo do trabalho do 
homem e da natureza em um dado lugar (MEINING, 2003). A paisagem pode ser visualizada em termos de 
camadas de história, mas a paisagem visível não é um completo registro da história, apesar de poder fornecer 
muito mais dados do que um olhar casual, uma vez que a fisionomia da casa, seu tamanho, forma, material, 
decorações, limites, relação com outros edifícios, indicam-nos algo sobre o modo como as pessoas ocupam 
aquele espaço. É possível identificar na paisagem os diferentes construtores que fazem parte daquela 
composição bem como os indivíduos e famílias diferentes, o que faz da paisagem, neste caso, um processo 
(MEINING, 2003). 

A visão de paisagem enquanto lugar é antiga e fundamental para o geógrafo, cujo campo de estudo era definido 
como o estudo das características dos lugares. Sob essa perspectiva para este autor a individualidade dos 
lugares é uma característica fundamental, pois todos os eventos humanos têm um lugar, todos os problemas 
estão ligados ao lugar e só podem ser compreendidos nesses termos. As vidas individuais são afetadas 
fortemente pelos lugares particulares cujo um determinado grupo habita, sendo inconcebível que qualquer 
pessoa seja a mesma em um lugar diferente (MEINING, 2003). 

De acordo com Milton Santos (1988), a paisagem pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a 
vista abarca. “Tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança, formada por volumes, cores, movimentos, 
odores, sons etc” (SANTOS, 1988, p.21). 
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Para o autor “a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos nossos sentidos” (SANTOS, 
1988, p.22), isso porque a percepção é um processo seletivo de apreensão, uma vez que pessoas diferentes 
apresentam variadas versões do mesmo fato. Afirma ainda que a produção do espaço é o resultado da ação dos 
homens agindo sobre o próprio espaço, por meio dos objetos, naturais e artificiais, o que faz da paisagem a 
reprodução de níveis diferentes de forças produtivas, materiais e imateriais, pois “o conhecimento também faz 
parte do rol das forças produtivas” (SANTOS, 1988, p.22). 

Além disso, diferencia paisagem artificial da natural, ao afirmar que a paisagem artificial é a paisagem 
transformada pelo homem, enquanto grosseiramente a paisagem natural é aquela ainda não mudada pelo 
esforço humano. Contudo, se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade praticamente não 
existe mais pois se um lugar não é fisicamente tocado pela força do homem, ele, todavia, é objeto de 
preocupações e de intenções econômicas ou políticas (SANTOS, 1988). 

Para o autor a paisagem não se cria de uma só vez, mas sim por acréscimos e substituições, sendo assim uma 
herança de diferentes momentos. Em síntese, suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo, a paisagem 
é um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos 
das diversas maneiras de produzir, de construir o espaço. 

Para finalizar, segundo Ribeiro (2007) em meio a tantas explicações, há um consenso de que a paisagem cultural 
é resultado do agenciamento do homem sobre seu espaço, é como um documento que expressa a relação do 
homem com o seu meio natural, manifestando as transformações que ocorreram ao longo do tempo, podendo 
ser lida também como um testemunho da história dos grupos humanos que ocuparam um determinado espaço, 
como um produto da sociedade que a produziu ou como a base material para a produção de diferentes 
simbologias, local de integração entre a materialidade e as representações simbólicas. 

A característica fundamental da Paisagem Cultural é a ocorrência, em uma porção territorial, do convívio 
singular entre natureza, os espaços construídos e ocupados, os modos de produção e atividades culturais e 
sociais, numa relação complementar entre si, capaz de estabelecer uma identidade que não possa ser conferida 
por qualquer um deles isoladamente. Assim, a paisagem designa uma parte do território, tal como é apreendida 
pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação dos fatores naturais e ou humanos. 

As mudanças nas formas como os homens se organizam para produzir suas vidas materiais resultam e, ao 
mesmo tempo, influenciam as mudanças no relacionamento com seu ambiente físico. Mais que um espelho da 
alma, ela é referida aos objetos concretos, aqueles que existem à nossa volta e não reside somente no objeto, 
nem somente no sujeito, mas na interação complexa dos dois. Sendo assim, todas as paisagens são 
consideradas segundo um triplo significado cultural. Em primeiro lugar, as paisagens são definidas e 
caracterizadas de acordo com a maneira como um determinado território é percebido. Em segundo lugar, a 
paisagem é um testemunho do passado do relacionamento entre os grupos sociais e seu meio ambiente. Por 
último, a paisagem ajudaria a especificar culturas locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições (RIBEIRO, 
2007). 

Diante do exposto, podemos dizer que a geografia cultural tradicional é um legado de Sauer e da sua escola, da 
qual se originou a Nova Geografia cultural que entende paisagem como um documento de interpretação 
instável, aberta à múltiplas interpretações, que não emerge pronto da mente dos grupos humanos. O conceito, 
apesar de ser um dos mais antigos da geografia, ainda demanda um maior esclarecimento de sua importância 
e função dentro da disciplina. Sauer e a escola de Berkeley, junto com os outros autores conseguiram 
transformar a paisagem em um conceito científico, valorizando a abordagem a partir de seus aspectos 
materiais. O movimento de renovação da geografia cultural teve o papel de incluir na agenda de pesquisa os 
aspectos intangíveis e subjetivos da paisagem (RIBEIRO, 2007). 5253



 
 
A Carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural de 2007, incorpora alguns conceitos da geografia e, 
amadurecendo as questões propostas pela Constituição de 1988, também apresenta um conceito de paisagem 
cultural, agora em âmbito nacional. Nesta, entende-se como paisagem cultural o meio natural ao qual o ser 
humano imprimiu as marcas de suas ações e formas de expressão, resultando em “uma soma de todos os 
testemunhos resultantes da interação do homem com a natureza e, reciprocamente, da natureza com homem, 
passíveis de leituras espaciais e temporais”, constituindo-se como “um bem cultural, o mais amplo, completo e 
abrangente de todos, resultado de múltiplas e diferentes formas de apropriação, uso e transformação do 
homem sobre o meio natural” (CARTA DE BAGÉ, 2007) 

Nesse sentido, a definição de paisagem cultural brasileira baseia-se na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, segundo a qual: 

o patrimônio cultural é formado por bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de 
expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Grifo nosso) 

Por isto, a paisagem cultural seria objeto das mesmas operações de intervenção e preservação que recaem 
sobre todos os bens culturais, tais como as de identificação, proteção, inventário, registro, documentação, 
manutenção, conservação, restauração, recuperação, renovação, revitalização, restituição, valorização, etc. E 
ela inclui, dentre outros, sítios de valor histórico, pré-histórico, étnico, geológico, paleontológico, científico, 
artístico, industrial, simbólico, turístico, econômico, religioso, de migração e de fronteira, bem como áreas 
contíguas, envoltórias ou associadas a um meio urbano. 

Assim, entende-se que o reconhecimento da paisagem cultural é uma forma mais ampla de proteção. Se a 
atribuição de valor de patrimônio é uma ação realizada a partir dos valores simbólicos atribuídos a um bem, 
seja este bem material ou não, é verdade também que elas estão estritamente ligadas à organização dos 
espaços e às manifestações físicas da paisagem (RIBEIRO, 2007). 

Segundo Ulpiano Meneses, em seu texto A paisagem como fato cultural (2002, p.49), “pelas vinculações com 
os processos identitários e a construção imaginária da nação, a paisagem fatalmente viria a se incluir entre os 
componentes do patrimônio cultural”. 

Muitas vezes, a consideração da paisagem se fez pelo processo de monumentalização, que toma os elementos 
da paisagem e os “sacraliza”, dotados de valores próprios, como se fossem autônomos, imutáveis, 
independentes das eventualidades da vida sociocultural e do próprio contexto ambiental (MENESES, 2002). 

Por isso, para Meneses (2002), o maior problema, conceitual e pragmático, colocado em relação à paisagem 
reconhecida como patrimônio cultural é o de sua preservação, pois isto deve ocorrer nos moldes da gestão 
ambiental, considerando aspecto de sistema natural. A tendência mais “madura”, para o autor, é a que confere 
preferência aos valores funcionais sobre os formais, mesmo que haja dificuldade em definir tais funções. 

A esse respeito - relação patrimônio e paisagem - Cauquelin (2003, p.27) afirma que “o patrimônio não teria 
nada mais a vigiar que não fosse a perenidade dessa forma, único objeto de transmissão. É sobre as formas 
mentais, sobre uma memória implícita que ele exerceria a sua guarda”. 

Nesse contexto, muitas vezes a discussão a respeito da paisagem cultural como patrimônio aparece vinculada 
à conceitos como identidade e memória. Por esta razão, será apresentada no próximo item uma reflexão 
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teórica, embasada em importantes autores, sobre os conceitos mencionados, vinculando-os à construção de 
uma paisagem cultural na região de Santa Teresa. 

IDENTIDADE E MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL 

Como visto anteriormente, no final do século XIX chegou ao Brasil e ao Espírito Santo uma considerável 
quantidade de imigrantes italianos. Na perspectiva de fugir de uma situação adversa na terra de origem e 
encontrar melhores condições no Brasil, os imigrantes chegavam cheios de expectativas. 

Como coloca Scalzer (2014) a esperança de uma vida melhor encontra-se presente nos relatos dos 
descendentes dos imigrantes italianos e pode ser confirmada também pelo fato da palavra Canaã (terra 
prometida) estar presente em nome de localidades e estabelecimentos comerciais pelo município. 

Contudo, a realidade encontrada na América não correspondia à imaginada e os imigrantes foram instalados 
sem nenhuma infraestrutura, em meio à mata virgem, sem muitos recursos e na maior parte das vezes, 
iniciavam do zero sua instalação. Se, por um lado, isso causava muito desconforto e transtorno, por outro, 
permitia que eles imprimissem características próprias ao território, ou seja, eles tinham a possibilidade de, 
dadas as limitações do meio físico e do pouco recurso disponível, utilizar suas próprias referências para ocupar, 
construir e produzir. É exatamente este processo que deu origem a paisagem cultural do município que, 
reconhecida como patrimônio cultural, é imediatamente relacionada aos conceitos de memória e identidade. 

Como coloca Pelegrini (2007, p.116) a noção de patrimônio vincula-se à noção de lembrança e de memória, 
sendo esta última uma categoria fundamental nas ações patrimonialistas, uma vez que “os bens culturais são 
preservados em função dos sentidos que despertam e dos vínculos que mantêm com as identidades culturais”. 

Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser entendido como o local específico onde as memórias e as 
identidades adquirem materialidade. 

Isso nos sugere que a memória do imigrante e a identidade tiveram grande influência na ocupação da nova 
terra, uma vez que a relação entre o ambiente construído e identidade passa pela questão da representação 
que irá refletir na paisagem a relação dos indivíduos entre si e o meio no qual habitam. 

Contudo, precisamos conceituar memória e identidade para então compreender como elas se materializam na 
paisagem. Neste processo conceitual, nos embasamos em diferentes autores de áreas distintas para entender 
o conceito de memória, de identidade e a ligação entre eles. Além disso, procuramos entender a relação desses
conceitos com a história e a formação do lugar, pois, como afirma Cosgrove (1999), as relações sociais da
memória são profundamente importantes na constituição da identidade e do lugar.

Ivan Izquierdo, médico e cientista argentino, desenvolveu um estudo relevante sobre neurobiologia da memória 
e do aprendizado. Para ele, memória é o nosso senso histórico e nosso senso de identidade pessoal, ou seja, 
“sou quem sou porque me lembro quem sou” (IZQUIERDO, 1989, p. 89). Afirma ainda que há algo em comum 
entre todas as memórias: a conservação do passado através de imagens ou representações que podem ser 
relembradas. 

Contudo, foi a partir dos estudos do sociólogo francês Maurice Halbwachs (1877-1945) que se passou a pensar 
na memória para além do plano individual, considerando que as memórias de um indivíduo nunca são só suas 
e que nenhuma lembrança pode existir afastada da sociedade. Seus estudos revelam uma nova vertente para 
a noção de memória, que vai além da dimensão psicológica, ao fazer um estudo dos contextos sociais da 
memória. 
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Para Halbwachs (1990)10, as memórias são construções dos grupos sociais, que determinam o que é memorável 
e os lugares onde essa memória será preservada. O indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre 
interagindo na sociedade, visto que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 
ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” 
(HALBWACHS, 1990, p. 30). Sendo assim, a memória pode ser traduzida como as recordações do passado, que 
surgem no pensamento de cada um, no momento presente, ou ainda, como a capacidade de armazenar dados 
ou informações referentes a fatos vividos no passado. 

Voltando ao caráter psicológico da memória, automaticamente entendemos que recordar algo requer a 
existência de um acontecimento e de um ator. Dessa forma, consideramos a noção individual de memória, 
quando entendemos que é preciso haver uma pessoa que participou do fato, seja como ouvinte ou como ator, 
que se lembre daquele fato e que possa relatá-lo e guardá- lo. Temos então, a noção de memória como 
faculdade de armazenamento de informações e podemos classificá-la como “memória individual” 
(HALBWACHS, 1990). 

Dessa ideia, surge a afirmação de que é preciso que haja um testemunho para que um fato se perpetue e se 
torne memória para um grupo. A esse testemunho, recorremos para reforçar, enfraquecer e complementar o 
que sabemos de um acontecimento sobre o qual já tivemos alguma informação (HALBWACHS, 1990). Ainda de 
acordo Halbwachs (1990), recorremos primeiramente ao nosso próprio testemunho e a relação entre o 
testemunho do “eu” e o do “outro” deve estar em harmonia, visto que ambos devem se entender como fazendo 
parte de um mesmo grupo e o evento vivido e recordado deve ser comum aos membros desse grupo. A 
memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em contextos diferentes, com a presença de 
diversos participantes, o que permite um deslocamento da memória de sua natureza pessoal para se converter 
num conjunto de acontecimentos partilhados por um grupo, passando de uma memória individual para uma 
memória coletiva. Há, portanto, uma relação intrínseca entre a memória individual e a memória coletiva, visto 
que não será possível ao indivíduo recordar de lembranças de um grupo com o qual suas lembranças não se 
identificam. Segundo Halbwachs (1990), para que a memória individual desfrute da memória do grupo, não 
basta apenas que estes apresentem seus testemunhos, é necessário também que a individual concorde com a 
memória coletiva e que existam muitos pontos de contato entre uma e outra para que a lembrança que nos 
fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum (HALBWACHS, 1990). 

Nesse sentido, a constituição da memória de um indivíduo é uma combinação das memórias dos diferentes 
grupos dos quais ele participa e pelos quais é influenciado, seja a família, a escola, um grupo de amigos ou o 
ambiente de trabalho. O indivíduo participa dessa forma, de dois tipos de memória, a individual e a coletiva e 
isso se dá na medida em que o funcionamento da memória individual não é possível sem os recursos que o 
indivíduo toma emprestado de seu ambiente (HALBWACHS, 1990). Ao mesmo tempo, “na base de qualquer 
lembrança haveria o chamamento a um estado de consciência puramente individual” (HALBWACHS, 1990, p. 
42) que permite a reconstituição do passado de forma que haja particularidades nas lembranças de cada um,
ou seja, mesmo fazendo parte de um grupo, o indivíduo não se descaracteriza e consegue distinguir o seu
próprio passado. É no contexto dessas relações que construímos as nossas lembranças e elas estão impregnadas
das memórias dos que nos cercam, de maneira que, ainda que na ausência destes, o nosso lembrar e as
maneiras como percebemos e vemos o que nos cerca se constituem a partir desse emaranhado de experiências
(HALBWACHS, 1990).

Em relação à memória histórica, Halbwachs (1990) distingue duas memórias, as quais ele chama de uma 
“interior” e outra “exterior”, ou então, uma pessoal e a outra social. Ou ainda, uma memória autobiográfica e 
outra memória histórica. A primeira se baseia na segunda, uma vez que toda história de nossa vida faz parte da 
história em geral, por isso, a segunda seria bem mais ampla do que a primeira. 

10 A obra “A memória coletiva” de Halbwachs é uma obra póstuma, publicado pela primeira vez em 1950. 
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Para ele a memória histórica representa nosso passado de uma forma resumida e esquemática, enquanto que 
a memória de nossa vida (interior, pessoal) nos apresentaria um quadro bem mais contínuo e denso 
(HALBWACHS, 1990). Para Halbawchs (1990), existe uma nítida distinção entre memória coletiva e memória 
histórica, pois enquanto existe uma História, existem muitas memórias, o autor afirma ainda que as noções 
históricas e gerais representam um papel secundário, visto que elas supõem a existência preliminar e autônoma 
da memória pessoal. 

Por fim, o autor afirma que a história é a compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço na memória dos 
homens, sendo que os acontecimentos passados são escolhidos, aproximados e classificados conforme as 
necessidades ou regras que não se impunham aos círculos de homens que deles guardaram por muito tempo a 
lembrança viva. Geralmente a história, segundo Halbwachs (1990, p.55) começa a partir do “ponto onde acaba 
a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a memória social”. 

Já para Ulpiano Meneses (2007) que, a linguagem permite que a memória seja um canal de socialização das 
experiências individuais e a capacidade de abstração e a de articulação que, no indivíduo, têm continuidade, 
mas podem se transmitir a uma comunidade de pessoas. 

Já para Nora (1993), a memória é a vida, carregada por grupos vivos e está sempre em evolução, aberta ao 
diálogo entre a lembrança e o esquecimento, vulnerável a usos e manipulações. Além disso, é um fenômeno 
atual, um elo do vivido com o presente, que se alimenta de vagas lembranças, particulares ou simbólicas, 
sensível a transferências, censuras ou projeções. A memória emerge de um grupo que ela une, sendo por 
natureza, múltipla, plural, coletiva e individualizada, pois há tantas memórias quantos grupos existem (NORA, 
1993). 

Sendo assim, a memória se fixa no concreto, no espaço, no objeto, ou nos chamados “lugares de memória” 
como o próprio Nora (1993) conceitua. Para o autor lugares de memória seriam “toda unidade significativa, de 
ordem material ou ideal, da qual a vontade dos homens ou o trabalho do tempo fez um elemento simbólico do 
patrimônio da memória de uma comunidade qualquer.” (NORA, 1993, p. 16). 

Já para Jacques Le Goff, historiador francês, a memória é a capacidade de conservar certas informações, que 
permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passadas. A 
memória social é um dos meios fundamentais para se abordar os problemas do tempo e da história, e enquanto 
a história representa fatos distantes, a memória age sobre o que foi vivido (LE GOFF, 1990). 

Podemos assim afirmar que a memória coletiva fundamenta a identidade do grupo ou comunidade, mas 
normalmente tende a selecionar um acontecimento considerado fundador, simplificando o restante do 
passado. 

Diante disso, temos a obra do antropólogo Joël Candau, Memória e Identidade (2011) que se tornou referência 
fundamental para aqueles que trabalham com os dois conceitos, as relações entre memórias individuais e 
coletivas e as várias dimensões da memória na construção das identidades. 

Trabalhando diversos conceitos, Candau estabelece diálogo com autores já citados, como Pierre Nora e Maurice 
Halbwachs sobre lugares de memória, memória coletiva, quadros sociais de memória e tradição. 

Nesta obra, Candau diferencia a memória em três categorias, protomemória, memória de evocação e 
metamemória. No caso desta pesquisa, abordaremos a metamemória, que segundo o autor diz respeito à 
construção identitária, pois constitui-se como a representação daquilo que fazemos da própria memória, a 
partir do conhecimento que temos delas. Para o autor, a história é filha de memória, e pode ou não atestar o 
que a memória estabelece (CANDAU, 2011). 5257



Candau (2011) ainda aperfeiçoa o conceito de memória coletiva de Halbwachs, à medida que reduz a confusão 
entre memória individual e coletiva. Segundo ele, a protomemória e a memória de evocação constituem-se 
como atributos individuais, que não podem ser compartilhados, enquanto a metamemória, por se tratar de um 
conjunto de representações da memória, podem ser compartilhadas, portanto, coletivas. 

O autor classifica a memória como sendo forte ou fraca. Por memória forte, entende-se aquela “memória 
massiva, coerente, compacta e profunda”, capaz de estruturar grupos humanos e sua identidade, enquanto a 
memória fraca seria difusa e superficial (CANDAU, 2011, p. 44). 

Para ele, em relação ao conceito de identidade, trata-se de uma construção social, “sempre acontecendo no 
quadro de uma relação dialógica com o Outro” (CANDAU, 2011, p. 09), estando indissoluvelmente ligada ao 
conceito de memória. Trata-se, portanto, de um processo contínuo, que se altera permanentemente e se 
encerra com a morte. 

Ao contrário e anterior a Candau, Stuart Hall, em sua obra Identidade Cultural na Pós- modernidade (2005), 
classifica a identidade como uma concepção sociológica, que surge da interação entre o “eu” e a sociedade, 
costurando o sujeito ao mundo público (HALL, 2005). Segundo Hall (2006, p.13), a identidade pode ser 
compreendida como uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente, sujeita às formas pelas 
quais somos representados nos sistemas culturais que nos cercam, sendo definida historicamente e não 
biologicamente. Dessa forma, Candau e Hall dialogam quando concordam que a identidade deve ser pensada 
sob o signo da provisoriedade, pois, estando sempre em construção, não permite delimitação. 

Para Michael Pollak (1992), sociólogo e historiador austríaco, a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em 
sua reconstrução de si. 

Para finalizar a conceituação de identidade, trazemos a contribuição de Agier (2001) quando este afirma que os 
sentimentos de perda de identidade, ocasionados pela mudança de contexto e cultura, são compensados pela 
procura ou criação de novos contextos e retóricas identitárias. O autor reafirma o que já foi citado em relação 
à transitoriedade da identidade quando estabelece que toda declaração identitária, tanto individual quanto 
coletiva, é múltipla, inacabada, instável, sempre experimentada mais como uma busca que como um fato 
(AGIER, 2011). 

Podemos então resumir este percurso teórico da seguinte forma: o sujeito é portador de uma memória 
individual, que se complementa e se afirma através da memória coletiva do grupo no qual está inserido. Como 
afirma Candau (2011), a memória (sendo forte) é capaz de estruturar a identidade de um grupo, identidade 
esta que está sempre em construção, transitória, inacabada. Ambas estão diretamente ligadas à história, uma 
vez que a dão suporte. 

Fisicamente, podemos afirmar que a memória se materializa através dos lugares de memória de Nora (1993) 
que são, antes de tudo, vestígios onde ainda pulsa algo de uma vida simbólica. São ainda “sinais de 
reconhecimento e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos idênticos” 
[...] (NORA, 1993, p.13), logo, o sujeito só recorda a partir do ponto de vista de um grupo social específico, ao 
qual está conectado, ou seja, a memória está interligada diretamente às identidades sociais. 

A ideia de Nora (1993) vai ao encontro do que afirma Yi Fi Tuan, em Espaço e Lugar (1983) quando este afirma 
que o lugar está dotado de valor e portanto, nos oferece segurança e respalda nossa identidade. 
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Dessa forma, a partir das contribuições oferecidas pelo humanismo ao incorporar os estudos sobre o mundo 
vivido, é possível pode discutir as questões de ordem cultural que valorizam a intervenção humana na paisagem 
construindo um reflexo material e imaginário de quem a modelou. Neste contexto, é possível afirmar que os 
grupos étnicos buscam expressar visual e cotidianamente suas peculiaridades transformando uma porção do 
espaço em “lugar”, numa tentativa de exaltar seu simbolismo característico (FOETSCH, 2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, imaginemos que o imigrante, recém chegado, de posse de sua memória (individual e 
coletiva, visto que chegaram sempre em grupos) e sua identidade ainda não influenciada pelo novo contexto, 
chegou à Santa Teresa e encontrou a possibilidade de ali se instalar e apesar das limitações do meio e dos 
recursos havia grande liberdade. 

Tomando como base os conceitos de memória e identidade acima mencionados, podemos então conjecturar 
que o imigrante italiano fez uso de sua memória (quando entendemos memória como a capacidade de 
armazenar fatos e deles recordar, reforçada pela ideia da existência do grupo) para ocupar aquela região e 
(re)criar sua identidade, utilizando a sua memória mas sob a influência do espaço físico, diverso daquele do 
qual eles se originam. 

Esse entendimento de Agier (2001) nos interessa em particular, uma vez que, a criação de um novo contexto e 
uma nova retórica “compensaria” a ausência de sua terra natal, inserindo-os culturalmente no núcleo. 

Assim, podemos encontrar em alguns autores estudiosos da história da cidade, como Busatto (1978), 
informações que validam o argumento apresentado. Por exemplo, o autor afirma que para não esquecer sua 
identidade, costumes e raízes, o imigrante italiano instalado em Santa Teresa, buscou reviver a sua história na 
nova pátria, nomeando alguns lugarejos com nomes referentes às cidades do norte da Itália, tais como 
Lombardia, Valsugana e Caravaggio. 

Busatto (1978) ainda pontua que a colonização de Santa Teresa teve influência da origem italiana em outros 
aspectos, entre eles, a escolha do solo, uso da língua com o dialeto das regiões do norte da Itália11, a 
religiosidade, a alimentação, os costumes, e o trabalho em família. 

Conforme coloca Sandra Gasparini (2008), os italianos, trabalhadores rurais, fundamentavam sua sobrevivência 
na produção agrícola, utilizando a mão de obra familiar e faziam do trabalho sua razão de vida. Além disso, a 
organização interna das casas, objetos e o modo de vestir refletiam os costumes e a realidade de seus familiares, 
assim como, a rotina diária dividia-se entre o trabalho e a vida religiosa, e o amor à terra era fundamental na 
preservação de suas raízes. 

Já Muniz (1997) defende outro ponto de vista ao colocar que a vinda dos imigrantes levou à adoção de novas 
formas de vida e relações de trabalho, com uma reformulação das mentalidades, que refletiu na paisagem e na 
arquitetura das áreas por eles colonizadas. 

11 A língua, ou dialeto Talian, típico da região norte da Itália e bastante utilizado pela população mais antiga de Santa Teresa, foi 
reconhecido 18/11/2014 como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN durante o Seminário Ibero- Americano da Diversidade 
Linguística em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Talian é uma das autodenominações para a língua de imigração falada no Brasil na região de 
ocupação italiana direta e seus desdobramentos desde 1875, em especial no nordeste do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 
Mato Grosso e Espírito Santo. Sua origem linguística é o italiano e os dialetos falados, principalmente, na regiões do Vêneto, Trentino-
Alto e Friuli-Venezia Giulia e Piemontes, Emilia-Romagna e Ligúria. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Certidao_%20Talian.pdf. Acesso em 20 de julho de 2017. 5259

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Certidao_%20Talian.pdf


Figura 6: Residência de Virgílio Lambert, primeira casa construída em Santa Teresa, protegida pela resolução nº7/1985 do Conselho Estadual de 
Cultura. Projetada e construída em 1875, é uma das primeiras casas erguidas na região.  

Fonte: Espírito Santo, 2009, p. 279. 

Para Biasutti (1999) existe ainda uma semelhança geográfica entre o local onde está inserida a cidade de Santa 
Teresa e as do norte da Itália, ou seja, com vales, montanhas e rio, o que pode se tratar de uma coincidência 
pois a escolha deste local para implantação do novo núcleo não partiu dos imigrantes, como visto 
anteriormente, mas do governo imperial. Contudo, ainda não há até o momento base teórica e bibliográfica o 
suficiente para afirmar isso. 

Gasparini (2008) afirma que os imigrantes oriundos do trentino, tinham conhecimento de como habitar nos 
vales e montanhas e puderam manter seus hábitos, enquanto vênetos e lombardos, fiéis às suas construções 
rurais e tradicionais (figura 7), buscaram regiões onde pudessem cultivar uva, milho, café e raízes. Segundo a 
autora, os italianos demonstraram grande capacidade de adaptação, unindo seu conhecimento prévio, com as 
contribuições da nova terra e a possibilidade de utilizar materiais existentes, principalmente na natureza 
(GASPARINI, 2008). 
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Figura 7: Rua Coronel Avancini, Santa Teresa/ES, 1939.Inserida em meio ao vale. Acervo de Marilande Angeli. 

Em relação à arquitetura, Posenato (1997), afirma que as edificações do apogeu (quando os primeiros 
imigrantes podiam contar com a força de trabalho de seus filhos já adultos), assemelham-se à arquitetura rural 
do norte da Itália, tornando-se um monumento de autoafirmação individual. No geral, tratavam-se de sobrados, 
com ou sem sótão, a cozinha como um volume independente, cobertura normalmente em quatro águas, porão, 
paredes portantes de pedra ou tijolos. Afirma ainda que o acervo arquitetônico da imigração abarca a produção 
tradicional popular, baseada na herança cultural trazida da Itália, adaptada ao clima e materiais do lugar e 
enriquecidas pela contribuição de outras etnias instaladas no estado (POSENATO, 1997). 

Dessa forma, podemos concluir que a identidade dos descendentes de imigrantes teve influência da cultura 
italiana, presentes até hoje nas características culturais, econômicas e na organização do território de Santa 
Teresa, pois a busca pela manutenção das tradições e valores, mesmo quando realizada de maneira 
inconsciente, auxiliam na autoafirmação e confirmação identitária, como exemplo temos as manifestações da 
Festa do Imigrante italiano12 (figuras 08 e 09). 

12 A Festa do imigrante Italiano é o principal evento em comemoração a tradição e aos costumes italianos do Município  e ocorre todos 
os anos no mês de junho na cidade de Santa Teresa. O ponto alto da festa é a Carretela Del Vin que é basicamente uma carreata cultural, 
com distribuição de vinho e petiscos, por pessoas tipicamente vestidas em trajes tradicionais, desfilando pelas ruas de cidade e 
convidando o povo a participar de festejo. Disponível em: http://www.circolotrentinost.com.br/circolo/. Acesso em: 26 de julho de 
2017. 5261
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Figura 8: Carretella del Vin de 2017. Desfile típico pelas ruas da sede da cidade. Fonte: Arquivo da autora. 

Junho/2017.  

 

Figura 9: Grupo de dança do Circolo Trentino se apresentando na Festa do Imigrante Italiano. Disponível em: 
http://www.folhavitoria.com.br/entretenimento/noticia/2016/06/festa-do-imigrante-italiano-comeca-nesta-sexta- feira-em-santa-teresa.html. 

Acesso em 25 de julho de 2017. 
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É possível notar que os habitantes da cidade ainda guardam no seu jeito de ser, na alimentação, nos valores 
morais e religiosos, no sotaque e no dialeto que algumas famílias ainda utilizam, os traços culturais herdados 
(SCALZER, 2014). Busatto (1990) chama essa referência identitária de ítalo-capixaba, pois segundo ele: 

“Há no Espírito Santo atual, mais de dois milhões e seiscentos mil habitantes, dentre 
os quais a maioria carrega não só o nome, mas também a cultura italiana. No que 
falam, no que fazem, no que pensam, no que celebram, no que constroem, no que 
produzem, manifestam indiscutíveis marcas de uma Itália que não é nem brasileira, 
nem mais europeia. Isto é o que podemos dizer: desenvolveu-se a consciência de uma 
identidade que se pode chamar de ítalo-capixaba.”(BUSATTO, 1990, p. 12). 

Portanto, a existência do termo ítalo-capixaba, como coloca Busatto (1990), e ainda as análises realizadas pelos 
pesquisadores do local acima citados, indicam que existe relação entre a memória e a identidade e a formação 
no núcleo Timbuy, e da paisagem cultural do atual município de Santa Teresa. 

As pesquisas terão continuidade, tanto em campo, como através da leitura de novas bibliografias, na 
perspectiva de aprofundar e certificar a hipótese levantada. 
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A	PAISAGEM	COMO	QUESTÃO	PAISAGIFICADA:	SOBRE	PORTOS	E	
CIDADES	

THE	LANDSCAPE	AS	A	LANDSCAPED	QUESTION:	ABOUT	PORTS	AND	CITIES	

EL	PAISAJE	COMO	CUESTIÓN	PAISAGIFICADA:	SOBRE	PUERTOS	Y	CIUDADES	

EIXO	TEMÁTICO:	PATRIMÔNIO,	CULTURA	E	IDENTIDADE	

RESUMO:	
Este	artigo	volta	sua	abordagem	para	as	principais	referências	culturais	relacionadas	às	paisagens	dos	portos	antigos	
das	cidades	do	Rio	de	Janeiro	(RJ)	e	de	Vitória	(ES).		Remete	a	épocas	distintas	que	incluem	o	período	de	implantação	
dos	portos	no	Brasil	colonial;	perpassam	épocas	de	expansão	e	modernização	das	infraestruturas	portuárias	quando	do	
processo	de	industrialização	no	século	XX;	alcançando	o	século	XXI	com	mudanças	no	papel	dos	portos,	podendo	incluir	
deslocamento	das	atividades	portuárias	de	suas	áreas	de	origem.	Busca	reconhecer	referências	culturais	similares,	por	
vezes	antagônicas,	desde	que	contextualizadas	no	bojo	dos	processos	de	urbanização	das	capitais	carioca	e	capixaba.	O	
argumento	que	conduz	o	artigo	reside	em	tomar	as	paisagens	como	questões	paisagificadas,	por	acionarem	a	produção	
de	sentido	de	discursos	e	representações	sobre	a	paisagem	das	cidades	em	tela.	Almeja	pontuar	algumas	das	principais	
questões	paisagificadas	–	e	não	somente	os	fatos	e	acontecimentos	históricos	–	envoltas	nas	duas	áreas	portuárias,	bem	
como	 as	 tensões	 que	 essas	 possam	 remeter	 em	 narrativas	 de	 tempo	 e	 espaço	 distintos.	 Registros	 iconográficos	
contribuem	na	elucidação	do	cerne	deste	estudo,	qual	 seja:	 reconhecer	mediante	ensaios	em	perspectiva	histórica,	
algumas	questões	nomeadas	em	paisagem	do	extraordinário,	do	abandono,	da	amnésia,	do	simulacro,	e	como	objeto	
político.	
PALAVRAS-CHAVE:	paisagem;	cidade;	porto.		

ABSTRACT:	
This	paper	turns	its	approach	to	the	main	cultural	references	related	to	the	landscapes	of	the	ancient	harbors	of	the	
cities	of	Rio	de	Janeiro	(RJ)	and	Vitória	(ES).	It	refers	to	distinct	times	that	includes	the	period	of	implantation	of	the	
harbors	 in	 colonial	 Brazil;	 through	 times	 of	 expansion	 and	 modernization	 of	 harbor	 infrastructures	 during	 the	
industrialization	process	in	the	20th	century;	reaching	the	21st	century	with	changes	in	the	role	of	harbors,	which	may	
include	displacement	of	port	activities	in	their	original	areas.	It	seeks	to	recognize	similar	cultural	references,	sometimes	
antagonistic,	as	long	as	they	are	contextualized	in	the	urbanization	processes	in	the	capitals	of	Rio	de	Janeiro	and	Espírito	
Santo.	 The	 argument	 that	 leads	 the	 article	 lies	 in	 taking	 landscapes	 as	 landscape	 issues,	 because	 they	 trigger	 the	
production	of	meaning	in	speeches	and	representations	about	the	landscape	of	the	cities	in	study.	It	aims	to	point	out	
some	of	the	main	landscape	issues	-	not	just	historical	facts	and	events	-wrapped	in	the	two	harbor	areas,	as	well	as	the	
tensions	that	these	issues	can	refer	in	narratives	of	different	time	and	space.	Iconographic	records	contribute	to	the	
elucidation	of	the	core	of	this	study,	which	 is:	 to	recognize	through	essays	 in	historical	perspective,	some	questions	
named	in	landscape	of	the	extraordinary,	abandonment,	amnesia,	simulacrum,	and	as	a	political	object. 
KEYWORDS:	landscape;	city;	harbor.	

RESUMEN:	
Este	artículo	vuelve	su	enfoque	a	las	principales	referencias	culturales	relacionadas	a	los	paisajes	de	los	puertos	antiguos	
de	las	ciudades	de	Río	de	Janeiro	(RJ)	y	de	Vitória	(ES).	Remite	a	épocas	distintas	que	incluyen	el	período	de	implantación	
de	los	puertos	en	el	Brasil	colonial;	pasan	épocas	de	expansión	y	modernización	de	las	infraestructuras	portuarias	en	el	
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proceso	de	 industrialización	en	el	siglo	XX;	alcanzando	el	siglo	XXI	con	cambios	en	el	papel	de	 los	puertos,	pudiendo	
incluir	 desplazamiento	 de	 las	 actividades	 portuarias	 de	 sus	 áreas	 de	 origen.	 Busca	 reconocer	 referencias	 culturales	
similares,	a	veces	antagónicas,	desde	que	contextualizadas	en	el	seno	de	los	procesos	de	urbanización	de	las	capitales	
carioca	y	capixaba.	El	argumento	que	conduce	el	artículo	reside	en	tomar	los	paisajes	como	cuestiones	paisajísticas,	por	
accionar	la	producción	de	sentido	de	discursos	y	representaciones	sobre	el	paisaje	de	las	ciudades	en	pantalla.	En	el	caso	
de	las	dos	áreas	portuarias,	las	metas	de	las	áreas	portuarias,	así	como	las	tensiones	que	estas	cuestiones	puedan	remitir	
en	narrativas	de	tiempos	y	espacios	distintos,	desean	puntuar	algunas	de	las	principales	cuestiones	paisajísticas	-	y	no	
sólo	 los	hechos	y	acontecimientos	históricos	-	envueltos	en	 las	dos	áreas	portuarias,	así	como	las	tensiones	que	esas	
cuestiones	puedan	 remitir	 en	narrativas	de	 tiempo	y	 espacio	distintos.	 Los	 registros	 iconográficos	 contribuyen	en	 la	
elucidación	del	núcleo	de	este	estudio,	es	decir:	reconocer	mediante	ensayos	en	perspectiva	histórica,	algunas	cuestiones	
nombradas	en	paisaje	de	lo	extraordinario,	del	abandono,	de	la	amnesia,	del	simulacro,	y	como	objeto	político.	
PALABRAS-CLAVE:	paisaje;	ciudad;	puerto.	
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INTRODUÇAO1	

O	problema	com	as	paisagens	é	um	problema	de	construção	do	olhar	sobre	as	paisagens.	
As	paisagens	não	são	fatos,	são	questões	paisagificadas	que	funcionam	como	dispositivos	
de	produção	de	sentido,	narrativas	sobre	o	que	somos	coletivamente,	como	vivemos	juntos,	
como	expomos	o	bem	ou	o	mal-estar	dessa	vida	em	conjunto	(DOMINGUES,	2013,	p.	223).		

Este	artigo	busca	pontuar	algumas	das	‘questões	paisagificadas’	–	e	não	somente	os	fatos	e	acontecimentos	
históricos––	envoltas	nos	sítios	portuários	mais	remotos	das	cidades	do	Rio	de	Janeiro	 (RJ)	e	Vitória	 (ES),	
assim	 como	as	 tensões	que	essas	possam	 remeter	 em	narrativas	de	 tempo	e	 espaço	distintos.	 Registros	
iconográficos	–	antigos	e	recentes	–	contribuem	na	elucidação	do	cerne	deste	estudo,	qual	seja:	reconhecer	
mediante	ensaios	em	perspectiva	histórica,	certos	dispositivos	narrativos	sobre	paisagens	das	capitais	carioca	
e	capixaba,	sem,	contudo,	empregar	métodos	comparativos	 instituídos	no	campo	científico	propriamente	
dito.		

É	ainda	em	Domingues	(2013)	que	se	encontra	a	noção	de	tensão	associada	a	paisagem.	Para	ele,	a	paisagem	
aciona	‘conteúdos	instáveis,	frágeis,	vulneráveis,	contraditórios’	com	um	alto	‘poder	de	dramatização’,	que	
decorre	necessariamente	de	seu	caráter	mutável.	Segundo	o	mesmo	autor,	“A	tensão	permanente	entre	a	
preservação/destruição,	 estabilidade/ameaça,	 prazer/descontentamento,	 aceitação/negação	 (...),”	
engendram,	igualmente,	uma	tensão	“(...)	que	encontra	na	própria	diversidade	e	contradições	sociais	uma	
fonte	 permanente	 de	 consciência	 e	 racionalidades	 agónicas,	 ávidas	 de	 confronto,	 negociação,	
normatividade,	imposições,	penalizações,	que	procuram	regular	essa	conflitualidade”	(DOMINGUES,	2013,	
p. 225-226	apud	MORILLAS,	2003)2.

Assim,	enquanto	dispositivos	de	produção	de	sentido,	as	questões	paisagificadas	valorizadas	em	cada	época	
e	 lugar,	podem	acionar	 tensões	 contidas	na	 intermediação	de	conflitos	–	políticos,	econômicos,	 sociais	–	
relativos	 as	 narrativas	 de	 dimensão	 simbólica	 da	 paisagem.	 Citam-se	 algumas	 combinações	 acerca	 das	
tensões	a	serem	exploradas	neste	estudo	de	um	ponto	de	vista	teórico,	são	elas:	preservação/	destruição,	
estabilidade/	 ameaça,	 prazer/	 descontentamento,	 aceitação/	 negação,	 fragmentação/	 totalidade,	
homogeneização/	singularidades,	progresso/	retrocesso,	perda/	ganho,	peculiar/	atípico,	reconhecimento/	
descoberta,	choque/	adesão,	surpresa/	confirmação,	pausa/	movimento,	ativo/	reativo.	Adianta-se	que	não	
estarão	presentes	 todas	as	 tensões	possíveis,	mas	as	que	se	aproximam	das	questões	que	 incidem	sobre	
problemáticas	 sujeitas	 a	 ‘processos	 de	 paisagificação’3,	 nomeadas	 em:	 paisagem	 do	 ‘extraordinário’,	 do	
‘abandono’,	da	‘amnésia’,	do	‘simulacro’,	e	como	‘objeto	político’.	

1	Este	artigo	integra	o	Relatório	Final	de	Pesquisa	de	Estágio	Pós-Doutoral	‘Porto	na	cidade:	tensionando	paisagens	–	Rio	de	Janeiro	
(RJ)	e	Vitória	(ES)’,	desenvolvido	pela	autora	no	PROURB-UFRJ,	durante	o	ano	de	2016,	com	supervisão	de	Lilian	Fessler	Vaz	e	apoio	
de	bolsa	PDS-FAPERJ.	Compõe	também	a	pesquisa	‘Cidade	portuária	na	Vitória	Metropolitana	(ES)’,	coordenada	pela	autora,	com	
apoio	do	MCTI/CNPQ/Universal	14/2014.	
2	O	autor	reporta	a	publicação	Los	sentidos	de	la	violencia,	de	J.	M.	Morillas,	editada	pela	Universidade	de	Granada,	em	2003.	
3	O	estudo	que	segue	é,	quase	que	inteiramente,	um	diálogo	com	o	geógrafo	português	Álvaro	Domingues,	indo	de	encontro	as	suas	
preocupações	expressas	no	texto	‘Paisagens	Trangénicas’.	Para	ele,	os	‘processos	de	paisagificação’	instituem	recursos	usados	como	
artifícios	de	produção	de	sentido,	desde	a	‘artialização’	–	formulação	de	Alain	Roger	–	até	os	discursos	de	‘cientifização’	da	paisagem,	
nos	quais	 são	 conformadas	distintas	 instâncias	de	 legitimação	e	 argumentação	política	de	 ampla	 aceitação	 social	 (DOMINGUES,	
2013).			
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A	paisagem	quando	tensionada	busca	ampliar	a	dimensão	cultural	do	que	há	-	sob	o	prisma	deste	ensaio	-,	
de	mais	relevante	entre	as	pessoas	e	os	lugares.	Isso	a	partir	de	narrativas	acionadas	por	recortes	espaciais	
e	temporais	delimitados	a	priori	e	indicação	de	‘lugares	simbólicos’,	esses	últimos	baseados	no	entendimento	
dado	por	Corrêa	(2012).	

Cabe	 notar	 de	 antemão,	 que	 a	 perspectiva	 comparativa	 se	 inviabiliza	 quando	 voltada	 aos	 primórdios	 da	
ocupação	urbana	e	portuária	das	cidades	em	tela,	devido	aos	processos	que	nortearam	a	ocupação	das	então	
vilas	 coloniais	 portuguesas,	 a	 situação	 econômica,	 social	 e	 política	 de	 cada	 uma	 delas	 e,	 sobretudo,	 ao	
posicionamento	geopolítico	do	Rio	de	Janeiro	na	época.	Enquanto	a	ocupação	colonial	e	imperial	do	Rio	de	
Janeiro	foi	marcada	pela	progressiva	ascensão	política	e	econômica	da	cidade,	a	exemplo	da	transferência	
da	capital	da	colônia	portuguesa	de	Salvador	para	o	Rio	de	Janeiro	em	1763;	a	capital	capixaba	permaneceu	
durante	os	séculos	anos	iniciais	de	sua	ocupação	–	do	XVI	até	o	final	do	XVIII	–	como	uma	pequena	vila-cais	
sem	prosperidade	econômica.	Mais	antiga	do	que	o	Rio	de	Janeiro,	fundada	em	1551,	Vitória	está	entre	as	
três	capitais	brasileiras	de	fundação	mais	remota	do	Brasil	Colônia,	tendo	a	frente	apenas	Recife	e	Salvador.	
No	século	XVIII,	a	vila	de	Vitória	adequa-se	a	função	de	fortificação	determinada	pela	colônia	portuguesa	–	
assim	como	toda	província	do	Espírito	Santo	–,	com	amplo	sistema	de	fortificação	formado	por	um	conjunto	
edificado	de	fortes	de	defesa,	impedimento	e	controle	do	acesso	ao	interior	do	território	de	Minas	Gerais.	
Esse	sistema	se	manteve	ativo	durante	 todo	período	de	extração	de	ouro	e	diamantes	do	então	período	
colonial	brasileiro.	

A	despeito	das	dessemelhanças	observadas	do	século	XVI	ao	XVIII,	existe	uma	semelhança	irredutível,	ambas	
são	 cidades	 com	 ocupação	 inegavelmente	 condicionada	 pelo	 aspecto	 geográfico	 de	 ‘porto	 natural’	 por	
excelência,	 evidenciado	 por	 baías	 e	 litoral	 recortado	 de	 enseadas.	 Isso	 pode	 ser	 testemunhado	 em	
documentação	portuguesa	do	início	do	século	XVI,	nos	relatos	de	navegadores,	religiosos	e	funcionários	da	
coroa	portuguesa,	sobretudo,	quando	relativo	ao	Rio	de	Janeiro	(FIGUEIREDO,	2005).		Sendo	assim,	um	dos	
critérios	de	aproximação	entre	as	cidades,	reside	no	perfil	de	‘porto	natural’	consagrado	antes	da	cidade	e	
do	porto	existirem.	Nota-se	ainda,	que	a	diversidade	dos	elementos	hídricos,	da	vegetação	e	do	relevo	–	
composta	de	rios,	mar,	restinga,	florestas,	mangues,	morros	e	rochedos	–	expressa	um	dos	principais	traços	
de	semelhanças	da	capital	carioca	com	a	capixaba:	a	matriz	paisagística	dada	pela	variedade	dos	elementos	
da	natureza.		

O	recorte	espacial	do	Rio	de	Janeiro	utiliza	como	referências	para	delimitação	de	seu	polígono	de	estudo,	o	
dossiê	de	candidatura	‘Proposta	de	Inscrição	do	Sítio	Arqueológico	do	Cais	do	Valongo	na	Lista	do	Patrimônio	
Mundial	da	Unesco’	(IPHAN	e	PMRJ,	2016)	e	o	projeto	‘Passados	Presentes:	Memória	da	Escravidão	n	Brasil’4.	
A	maioria	dos	elementos	de	 referência	 cultural	 identificados	 remete	a	 lugares	 simbólicos5	 associáveis	 ao	
Porto	do	Rio	de	Janeiro	e	a	região	denominada	‘Pequena	África’6	(Figura	01).	

4O	projeto	 ‘Passados	Presentes:	Memória	da	Escravidão	no	Brasil’	é	uma	 iniciativa	da	 ‘Rede	de	Pesquisa	Passados	Presentes’,	do	
Laboratório	de	História	Oral	e	Imagem	da	Universidade	Federal	Fluminense	e	Núcleo	de	Memória	e	Documentação	da	Universidade	
Federal	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Disponível	no	site	http://passadospresentes.com.br/.	Acesso	em:	7	de	fev.	de	2017.	
5	Os	lugares	simbólicos	indicados	não	foram	hierarquizados,	nem	graduados	em	relação	a	força	simbólica	que	expressam,	isso	tanto	
no	Rio	de	Janeiro	como	em	Vitória.	Contudo,	integram	levantamento	prévio	de	lugares	simbólicos	passíveis	de	estudos	posteriores	
acerca	de	seu	poder	simbólico.		
6	A	zona	portuária	do	Rio	de	Janeiro,	conhecida	desde	meados	do	século	XIX	como	‘Pequena	África’,	configura	o	sitio	aonde	existiu	a	
maior	concentração	de	africanos	escravizados	vivendo	fora	da	África,	devido	a	‘um	sinistro	comércio’	-	expressão	de	Figueiredo	(2005)	
-,	que	se	consolidou	com	a	construção	do	Cais	do	Valongo.	O	projeto	‘Passados	Presentes’	delimita	territorialmente	essa	região	em	
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pesquisa	historiográfica	a	partir	do	‘Inventário	dos	Lugares	de	Memória	do	Tráfico	Atlântico	de	Escravos	e	da	História	dos	Africanos	
Escravizados	no	Brasil’	(MATTOS;	ABREU;	GURAN;	2013)	e	demais	publicações	relativas	ao	tema. 
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Figura	01:	Recorte	espacial	com	sobreposição	dos	polígonos	de	abordagens	indicadas	na	legenda	e	identificação	de	lugares	simbólicos.	
Fonte:	Campos,	2017.	

Em	Vitória,	diferentemente	da	capital	carioca,	o	setor	portuário	está	incrustado	no	interior,	e	não	nas	bordas,	
do	seu	centro	principal7.	A	demarcação	do	recorte	espacial	de	Vitória	reconhece	a	indissociabilidade	entre	
as	atividades	portuárias	e	os	demais	usos	e	ocupações	de	seu	entorno	imediato,	inclui	área	do	denominado	
centro	histórico	na	atualidade.	As	atividades	iniciais	do	Porto	de	Vitória	–	situado	na	fração	da	ilha-capital	–	
não	 engendra	 ocupação	 de	 suas	 imediações	 nos	 moldes	 dos	 tradicionais	 ‘bairros	 portuários’	 da	 Saúde,	
Gamboa	e	Santo	Cristo	e	dos	morros	da	Conceição,	Livramento	e	Saúde	no	Rio	de	 Janeiro.	Os	bairros	do	
entorno	portuário	de	Vitória	totalizam,	no	período	de	implantação	do	porto,	a	maior	parte	da	área	aonde	
estava	situado	o	conjunto	construído	da	época,	formado	pelas	edificações	de	moradia	e	administrativas,	de	
comércio	e	serviços,	cultura	e	lazer,	citando	as	mais	relevantes. 	

Utiliza-se	do	‘Plano	de	Proteção	da	Paisagem	da	Área	Central	de	Vitória’	(PMV,	2011)8	para	identificação	das	
referências	culturais	da	área	de	estudo.	Assim	como	o	dossiê	de	candidatura	‘Proposta	de	Inscrição	do	Sítio	
Arqueológico	do	Cais	do	Valongo	na	Lista	do	Patrimônio	Mundial	da	Unesco’	(IPHAN	e	PMRJ,	2016)	para	o	
Rio	de	Janeiro,	o	referido	Plano	permite	amplificar	o	entendimento	e	a	identificação	dos	‘lugares	simbólicos’	
da	capital	capixaba.		

A	maioria	dos	elementos	de	referência	cultural	contidos	no	recorte	de	estudo	de	Vitória	(Figura	02),	assim	
como	 determinadas	 práticas	 socioculturais,	 a	 exemplo	 dos	 catraieiros	 –	 homens	 que	 faziam	 travessia	
marítima	na	Baía	de	Vitória	em	pequenos	botes	ou	catraias,	há	mais	de	um	século,	transportando	passageiros	
da	capital	para	cidades	vizinhas	e	vice-versa	–,	são	tomados	como	referências	culturais	associáveis	ao	seu	
porto,	seja	direta,	seja	indiretamente.		

7	Utiliza-se	da	expressão	‘centro	principal’	de	Villaça	(2001),	em	correspondência	com	a	de	‘área	central	de	Vitória’,	por	abranger	o	
núcleo	de	fundação	da	cidade,	conformando	ambiência	para	compreensão	da	ocupação	tradicional	do	sítio,	que	abrigou	ao	longo	do	
tempo	os	mais	distintos	usos,	em	consonância	com	as	atividades	do	seu	setor	portuário.	Isso	permite	distinguir	o	centro	principal	
como	o	primeiro	e	mais	antigo	dos	demais	centros	formados	posteriormente,	em	alguns	casos,	também	históricos	e	tradicionais.	
Reportando	ao	autor:	“Toda	aglomeração	socioespacial	humana	–	da	taba	indígena	à	metrópole	contemporânea,	passando	pelas	
cidades	medievais	e	as	pré-colombianas	–	desenvolve	um,	e	apenas	um,	centro	principal”	(VILLAÇA,	2001,	p.	237).		
8	Este	Plano	teve	coordenação	de	Martha	Machado	Campos,	autora	deste	artigo,	sendo	realizado	por	equipe	técnica	multidisciplinar,	
entre	os	anos	de	2008	e	2011.	Constituiu	material	de	base	para	a	revisão	do	Plano	Diretor	Urbano	de	Vitória,	recém-concluída	em	
2018.	
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Figura	02:	Recorte	espacial	com	sobreposição	dos	polígonos	das	abordagens	indicadas	na	legenda	e	identificação	de	lugares	simbólicos.	
Fonte:	Campos,	2017.	
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A	PAISAGEM	COMO	QUESTÃO	PAISAGIFICADA	

Em	entrevista,	a	italiana	Donatella	Calabi	indaga	sobre	o	que	de	fato	importa	aos	estudos	comparados	em	
história	 urbana,	 sentenciando:	 “Traços	 comuns	 e	 diferenças:	 podem	 ser	 interpretados	 como	 soluções	
diversas	aos	mesmos	problemas?”.	Em	seguida,	ensina	que	pesquisas	comparadas	residem	em	“(...)	colher	
alguns	acontecimentos	concretos,	nos	quais	se	notam	causas	materiais	semelhantes,	objetivos	comparáveis,	
análogas	casualidades,	 conhecendo	bem	que	nem	tudo	é	 ‘típico’	 (...)”	 (RETTO	 JUNIOR	e	BOIFAVA,	2003).	
Assim,	as	aproximações	entre	as	cidades	em	estudo	se	darão	fundamentalmente	por	analogias	possíveis	e	
da	mesma	ordem,	qual	seja,	a	de	expressarem	forte	referência	cultural	ao	valor	simbólico	do	lugar.	E	ainda,	
sendo	esse	valor	acionado	pela	inter-relação	paisagística	das	cidades	com	seus	portos	antigos.		

Assumido	o	dito	de	Domingues	(2013)	como	chave	de	 leitura	deste	trabalho:	a	paisagem	como	‘questões	
paisagificadas’,	 portanto,	 como	 dispositivos	 de	 produção	 de	 sentido,	 segue-se	 em	 abordagens	 sobre	 um	
conjunto	de	questões,	tal	como	mencionado	anteriormente	–	paisagem	do	‘extraordinário’,	do	‘abandono’,	
da	‘amnésia’,	do	‘simulacro’,	e	como	‘objeto	político’	–,	e	de	tensões	relativas	as	referências	culturais	das	
paisagens	dos	antigos	sítios	portuários	do	Rio	de	Janeiro	e	Vitória.		

Neste	ensaio,	as	questões	paisagificadas	constituem	enunciados	gerais,	se	interpõem	uma	às	outras,	podem	
recompor	ou	agenciar	novas	questões.	Contudo,	se	restringem	as	cinco	questões	elencadas,	por	permitirem	
ressonâncias	entre	as	cidades	abordadas,	tal	como	antevisto	como	método	desta	abordagem.		

Após	confrontar	as	questões	reconhecidas	no	recorte	espacial	de	cada	cidade,	por	meio	de	texto	informado	
por	dados	e	imagens	de	fatos	e	acontecimentos	históricos	e	recentes,	busca-se	tensionar	suas	paisagens	num	
mecanismo	analítico	acionado	por	pares	de	conceitos	opositivos.	Deste	modo,	para	cada	uma	das	questões	
explora-se	algum	tipo	de	tensão,	por	exemplo,	entre	as	noções	de	preservação/	destruição;	estabilidade/	
ameaça;	totalidade/	fragmentação;	citando	novamente	alguns	pares	conceituais.	Evidentemente,	como	dito,	
não	estão	presentes	neste	trabalho	todas	as	tensões	possíveis,	e	sim	somente	aquelas	que	se	aproximam	das	
questões	paisagificadas	antepostas,	remetendo,	em	definitivo,	ao	reconhecimento	de	tensões	que	gravitam	
entre	a	supressão	das	referências	culturais	dos	lugares	simbólicos	contidos	no	recorte	espacial	proposto	para	
cada	cidade.		

Antes,	porém,	cabe	uma	digressão	sobre	o	conceito	de	lugar,	advinda	do	campo	da	geografia.	Para	isso,	toma-
se	referência	de	Ferreira	(2000),	por	acionar	importantes	nexos	ao	debate	proposto.	Para	o	autor,	tem-se	
que:	“Lugar	não	é	‘comunidade’	ou	‘localidade’	mas	o	sítio	de	identidades	significativas	e	atividade	imediata”.	
E	mais,	é	a	atividade	imediata	que	permite	distinguir	lugar	de	região	e	nação	(FERREIRA,	2000,	p.	80).	Outro	
apontamento	 relevante	do	autor,	destaca	que	 lugar	é	mais	uma	 ‘rede	dinâmica’	do	que	uma	 localização	
territorialmente	delimitada.	O	lugar	é	a	expressão	da	tensão	entre	o	progresso	e	a	perda,	é	"(...)	um	espaço	
criativo,	embora	ambivalente,	cavado	em	algum	local	entre	a	opressão	da	nova	ordem	e	o	aprisionamento	
da	tradição"	(FERREIRA,	2000,	p.	80	apud	OAKES,	1997,	p.	510	e	511)9.		

9	Referência	a	Timothy	Oakes	no	artigo	Place	and	the	paradox	of	modernity,	publicado	nos	Annals	of	the	Association	of	American	
Geograplters,	em	1997.	
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Paisagem	do	extraordinário	

Notadas	diante	‘fantasmas	do	risco,	da	ameaça	e	da	perda’	dos	bens	naturais	e	construídos	versados	como	
extraordinários,	devido	aos	seus	atributos	paisagísticos	excepcionais	assimilados	e	codificados	pelos	‘modos	
de	olhar’	e	‘modos	de	avaliar’	este	tipo	de	perda;	a	paisagem	do	extraordinário	pode	designar:	“(...)	riscos	
naturais,	biodiversidade,	recursos	naturais,	patrimônio	construído,	grandes	narrativas	da	memória	colectiva	
embebidas	em	determinados	lugares,	fetichização	nostálgica	de	uma	idade	de	ouro,	etc	(...)”	(DOMINGUES,	
2013,	p.	227).		

O	extraordinário	remete	fortemente	paisagens	de	cidades	com	elementos	naturais	diversificados,	a	exemplo	
de	corpos	d’água	–	rio,	baía,	mar,	lagoa	e	lagos	–,	relevo	e	vegetação	exuberantes,	sobretudo	aquelas	cujos	
esses	 elementos	 estão	 situados	 no	 interior	 ou	 imediações	 de	 centros	 históricos,	 tais	 como	 as	 cidades	
portuárias	 brasileiras	 e	 do	 mundo,	 incluindo	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 Vitória.	 A	 paisagem	 do	 extraordinário	 foi	
exaltada	por	 imagens	de	desenhos,	 gravuras,	pinturas,	 fotografias	e	 cartografias	de	ambas	as	 cidades	ao	
longo	do	tempo.		

Cabe	destaque	para	o	catálogo	da	exposição	‘Rio	de	Imagens:	uma	paisagem	em	construção’,	realizada	no	
Museu	 de	 Arte	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 -	 MAR,	 em	 2013.	 Sem	 dúvida,	 a	 exposição	 se	 refere	 a	 paisagem	 do	
extraordinário	 da	 capital	 carioca	 desde	 os	 tempos	 coloniais,	 época	 em	 que	 foram	 produzidos	 inúmeros	
mapas	em	extenso	 registro	 cartográfico.	 Esses	 registros	 foram	 intensificados,	 segundo	o	 catálogo,	 com	a	
vinda	da	corte	portuguesa	e	o	título	de	cidade	sede	do	Reino	Unido	de	Portugal,	Brasil	e	Algarves,	em	1815.	
O	fascínio	provocado	pelo	sitio	geográfico	da	cidade	e	o	encantamento	aguçado	pelos	elementos	naturais	da	
paisagem	–	amalgamados	por	rochas,	matas	e	praias	–	gerou	durante	todo	século	XIX	uma	extensa	produção	
de	registros	de	imagens	da	cidade,	sejam	fotos,	sejam	gravuras	(HERKENHOFF,	2013).	O	Rio	de	Janeiro	teve	
vários	de	seus	lugares	registrados	em	pinturas	de	visada	panorâmica,	a	exemplo	da	entrada	da	baía	e	sua	
área	litorânea	nas	imagens	das	figuras	03	e	04.	
 

5275



Figura	03:	Panorâmica	da	Baía	da	Guanabara	(1817).	
Fonte:	Figueiredo,	2005	(Autoria	T.	Ender).
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Figura	04:	Panorâmica	do	Rio	de	Janeiro	(1873).	
Fonte:	Rabha	e	Pinheiro,	2004	(Acervo	Museu	Castro	Maya/	Autoria	E.	Bauch).	

O	mesmo	catálogo	exalta	o	início	do	século	XX	com	a	abertura	da	Avenida	Central	–	atual	Avenida	Rio	Branco	
–,	destacando	as	narrativas	da	paisagem	do	extraordinário	contidas	na	 ‘sucessão	de	edifícios	elegantes	e	
imponentes’	–	extraindo	termos	do	texto	–,	que	ocuparam	os	dois	lados	da	avenida	(Figura	05).	De	fato,	a	
exposição	explora	a	paisagem	do	extraordinário	mais	como	‘fetichização	nostálgica	de	uma	idade	de	ouro’,	
usando	expressão	de	Domingues	(2013)	e	menos	como	uma	visão	crítica	pragmática	acerca	da	situação	atual	
dessa	mesma	paisagem	em	construção,	frisando	o	subtítulo	da	referida	exposição.		
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Figura	05:	Abertura	da	Avenida	Central	(1904).	
Fonte:	Figueiredo,	2005	(Acervo	Museu	da	República	IPHAN/	Autoria	Augusto	Malta).	

A	Avenida	Central	indica	a	mais	emblemática	das	obras	monumentais	das	reformas	urbanas	do	Rio	de	Janeiro	
de	 fins	 do	 século	 XIX	 ao	 início	 do	 XX,	 que	 resultou	 na	 retificação	 e	 alargamento	 de	 ruas	 e	 avenidas,	
desapropriação	 e	 demolição	 de	 edificações,	 tendo	 nas	 obras	 do	 porto	 o	 seu	 ‘pilar	 de	 sustentação’,	 nas	
palavras	de	Rabha	e	Pinheiro	(2004).	Contudo,	em	período	anterior	as	obras	das	reformas,	a	construção	do	
Cais	da	 Imperatriz	 sobressai	na	paisagem	do	extraordinário	da	época.	 Situado	no	 local	do	antigo	Cais	do	
Valongo	–	atual	Sítio	Arqueológico	do	Cais	do	Valongo	–,	foi	a	‘primeira	praça	monumental	do	Rio’	de	autoria	
do	arquiteto	francês	Grandjean	de	Montigny	(BRASIL,	2013,	6	ed.,	p.	175).	

Em	Vitória,	a	exuberância	do	ambiente	hídrico,	do	relevo	e	da	vegetação	dominam	os	registros	da	vila	colonial	
até	 o	 final	 do	 século	 XIX.	 Relatos,	 desenhos	 e	 litografias	 resultantes	 de	 viagens	 e	missões	 diplomáticas,	
científicas	e	artísticas	de	estrangeiros	do	século	XIX,	constituem	os	registros	de	maior	exaltação	da	paisagem	
do	extraordinário	expressa	nos	elementos	naturais	do	lugar	(Figuras	06,	07	e	08).	
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Figura	06:	“Prospeto	da	Villa	da	Vitoria”	(1767).	
Fonte:	Acervo	do	Arquivo	Histórico	do	Exército	(Autoria	José	Antônio	Caldas). 
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Figura	07:	“Cidade	da	Victoria,	capital	da	Província	do	Espirito	Santo”	(século	XIX).		
Fonte:		Acervo	da	Biblioteca	Nacional	(Autoria	de	Joseph	Alfred	Martinet).	

Figura	08:	Vista	do	mangal	do	Campinho	com	a	baía	e	o	atual	morro	do	Penedo	ao	fundo,	em	montagem	de	fotos	(1860).	
Fonte:	Tschudi,	2004	(Autoria	de	Victor	Frond).	
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Quando	relativa	as	edificações,	a	paisagem	do	extraordinário	 impõe-se	em	Vitória	somente	no	século	XX,	
após	ascensão	econômica	do	Estado,	devido	ao	comércio	agroexportador	associado	a	monocultura	cafeeira.	
Marcada	pela	intensa	construção	de	edificações	emblemáticas	da	primeira	república	no	Brasil,	essa	paisagem	
se	destaca	em	área	contígua	ao	Porto	de	Vitória,	com	ênfase	para	remodelação	dos	antigos	Cais	do	Imperador	
e	Complexo	Jesuítico	de	São	Tiago	–	atual	Palácio	Anchieta,	sede	do	governo	do	Estado	–	(Figura	09),	abertura	
da	Avenida	Capixaba	–	atual	Av.	Jerônimo	Monteiro	–	(Figura	10),	somada	a	construção	de	edifícios	notáveis.		

	

Figura	09:	Antigo	Cais	da	Imperador	e	Complexo	Jesuítico	de	São	Tiago	ao	fundo,	ambos	remodelados	no	início	do	século	XX	(1906).	
Fonte:	Acervo	Biblioteca	Central	da	Ufes	(Autoria	de	André	Carloni).	
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Figura	10:	Avenida	Jerônimo	Monteiro	(1936).	
	Fonte:	Acervo	do	Instituto	Jones	dos	Santos	Neves	(Autoria	de	Paes). 

A	principal	 tensão	da	paisagem	do	extraordinário	 remetida	aos	elementos	naturais	de	ambas	as	cidades,	
reside	 no	paulatino	 processo	de	 destruição	da	Baía	 da	Guanabara	 e	 Baía	 de	Vitória,	 devido	 sobretudo	 a	
poluição	de	suas	águas,	reportando,	no	limite,	a	ineficaz	gestão	das	águas	urbanas	no	Brasil.	Aliado	a	isso,	
tem-se	 a	 readequação	 dos	 canais	 de	 navegação	 marítima	 de	 acesso	 aos	 portos	 e	 ampliação	 de	 áreas	
portuárias	e	retroportuárias,	por	meio	da	execução	sucessiva	de	aterros,	a	despeito	da	condição	geográfica	
e	histórica	de	cada	lugar.	Na	atualidade,	é	indubitável	que	os	aterros	são	procedimentos	considerados	de	
risco	do	ponto	de	vista	ambiental,	tendo	legislação	de	proteção	específica	relativa	ao	mitigar	dos	impactos	
que	possam	ser	gerados	no	ambiente.	

O	caso	do	Rio	de	Janeiro	é	paradigmático	quanto	aos	aterros	e	desmontes	de	morros	para	fins	de	ocupação	
urbana	e	portuária	da	área	em	estudo,	contando	com	amplo	registro	documental,	publicações,	cartografias	
e	fotografias	sobre	o	redesenho	de	sua	linha	de	litoral	por	conquistas	de	áreas	ao	mar	e	construção	do	porto.	
A	capital	carioca	pode	ter	sido	inclusive	a	difusora	deste	tipo	de	empreendimento	de	obras	de	engenharia	de	
grande	porte	 no	Brasil.	 A	 área	 portuária	 resulta	 de	 aterro	 grandioso,	 com	distinção	urbanística	 evidente	
quanto	ao	traçado	das	vias,	tamanhos	dos	lotes,	ocupação	e	uso	existentes.	Delimitado	pelo	trecho	da	antiga	
Rua	da	Saúde,	o	traçado	viário	da	atual	Rua	Sacadura	Cabral	constitui	o	 limite	entre	a	morfologia	urbana	
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colonial	–	formada	por	uma	rede	complexa	de	ruas,	com	trechos	permanecidos	com	pouca	alteração	até	hoje	
– e	o	novo	aterro	(Figuras	11	).	Anterior	a	esse	aterro,	ainda	no	final	dos	oitocentos,	a	região	era	ocupada	por
moradias	nos	altos	dos	morros	e	trapiches	e	armazéns	na	parte	baixa.	Gradualmente	ocorre	a	incorporação
de	ilhas	e	aterros	pequenos	e	pontuais	na	frente	d’água	para	instalação	do	velho	porto	colonial,	configurando
a	base	para	o	novo	porto	republicano	(CARDOSO	et	al,	1987).

Como	dito,	é	inegável	a	importância	das	questões	portuárias	no	contexto	das	reformas	urbanas	ocorridas	em	
algumas	cidades	litorâneas	brasileiras,	em	fins	do	século	XIX	e	início	do	passado.	Contudo,	é	importante	frisar	
que	“(...)	a	construção	de	um	porto	para	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro	começou	a	emergir	como	problema	após	
1850,	repercutindo	nos	meios	capitalistas	através	de	uma	verdadeira	febre	de	projetos	de	construção	de	cais,	
molhes,	armazéns,	aterros,	ramais	ferroviários,	maquinários	para	carga	e	descarga,	etc”,	citando	Cardozo	et	
al	(1987,	p.	81).	Não	menos	importante	é	a	visão	de	Lamerão,	para	esse	autor,	ainda	que	a	região	do	litoral	
norte	da	cidade	tenha	passado	pela	intensificação	da	atividade	portuária	durante	todo	século	XVIII,	ela	não	
era	 caracterizada	 como	 zona	 portuária.	 Isso	 ocorre	 posteriormente,	 por	 determinações	 do	 processo	 de	
hierarquização	funcional	dos	espaços	urbanos	e	da	expansão	da	área	do	porto	devido	aos	aterros.	O	processo	
de	‘portuarização’	da	Saúde	e	Gamboa	–	reportando	expressão	do	mesmo	autor	–		definiu	por	antecipação	
a	área	para	instalação	do	Porto	do	Rio	de	Janeiro,	em	desacordo	com	as	áreas	indicadas	para	sua	localização	
na	época	(CARDOSO	et	al,	1987,	apud	LAMERÃO,	1984)10.	

Figura	11:	Praça	Mauá	em	área	de	aterro	e	traçado	viário	com	distinção	entre	o	antigo	e	novo	solo	criado	(1916).	

10	Referente	a	publicação	Do	Trapiche	ao	Porto,	de	Sérgio	T.	Lamarão	(UFRJ,	1984).	
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Fonte:	Rabha	e	Pinheiro,	2004	(Acervo	Centro	de	Documentação	da	Prainha/	Autoria	J.	Kfuri)..	

Em	Vitória,	o	processo	de	aterramento	da	parte	insular	e	continental	do	Porto	de	Vitória	é	recorrente	durante	
todo	século	XX,	em	períodos	dos	denominados	processos	de	modernização	tanto	do	porto	como	da	cidade.	
Cita-se	o	exemplo	do	aterro	para	fins	de	implantação	do	porto	na	capital	capixaba,	em	área	de	solo	criado	
no	início	do	século	XX	(Figura	12);	tem-se	ainda	o	aterro	da	Esplanada	Capixaba	nos	anos	de	1950	(Figura	13);	
e	o	extenso	aterro	de	incorporação	da	Ilha	do	Príncipe	a	cidade	de	Vitória	em	1960	(Figura	14).		

Além	desses,	cabe	resgate	dos	aterros	iniciados	em	fins	dos	anos	de	1970,	na	parte	continental	do	porto	em	
município	vizinho,	sendo	marcados	pelo	aniquilamento	de	rochas	e	manguezais,	a	exemplo	dos	impactos	nos	
Morro	do	Penedo	e	na	foz	do	Rio	Aribiri.	Nos	anos	noventa	do	mesmo	século,	é	realizado	um	novo	aterro	de	
ampliação	da	área	 industrial	 inserida	no	setor	portuário	em	Vitória,	em	área	insular,	no	Cais	da	Flexibras.	
Cita-se,	por	fim,	o	continuado	processo	de	devastação	dos	recursos	naturais	hídricos	e	descaracterização	da	
linha	de	orla	do	sítio	de	origem	colonial	da	cidade,	com	o	recente	aterro	para	ampliação	da	área	do	Cais	
Comercial	de	Vitória,	finalizado	em	2013.	

	
Figura	12:	Obras	de	aterro	do	Porto	de	Vitória	(1927).	

Fonte:	Acervo	da	Biblioteca	Central	da	Ufes.	
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Figura	13:	Aterro	da	Esplanada	Capixaba	(década	de	1950).	
Fonte:	Ribeiro	(2008).	

Figura	14:	Aterro	da	Ilha	do	Príncipe	(década	1960).	
Fonte:	Acervo	da	Codesa.	

Quando	a	paisagem	do	extraordinário	se	expande	para	o	conjunto	edificado	de	cada	cidade,	extrapolando	os	
bens	naturais	associados	ao	setor	portuário	propriamente	dito,	tem-se	um	processo	gradual	de	perecimento	
de	parte	 do	patrimônio	 cultural	 construído	 de	matriz	 notável,	 dito	 extraordinário.	 A	 desconsideração	do	
aparato	da	 legislação	de	proteção	existente	 sobre	os	bens	 culturais	 construídos	emblemáticos,	 remete	a	
implementação	de	políticas	e	ações	públicas	pouco	efetivas	quanto	à	preservação	do	patrimônio	cultural	
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construído	das	duas	cidades.	Em	síntese,	tanto	no	Rio	de	Janeiro	quanto	em	Vitória	domina	as	tensões	de	
destruição,	 ameaça,	 negação,	 retrocesso	 e	 perda	 total,	 ou	 parcial,	 das	 denominadas	 paisagens	 do	
extraordinário	composta	por	bens	culturais	construídos	e	naturais.		

Paisagem	do	abandono	

As	paisagens	do	abandono	são	registradas	em	discursos	que	as	devolvem	a	cidade	como	‘ruínas,	ausências	e	
disfunções’,	 constituindo	os	 territórios	 das	paisagens	ditas	 abandonadas	 e	 ao	mesmo	 tempo	mitificadas.	
Estão	situadas	onde	supostamente	existiram	‘mundos-mais-que-perfeitos’,	com	potencial	para	reconfigurar-
se	em	contextos	tomados	“(...)	como	atuais,	confortáveis	e,	sobretudo	sustentáveis”	(DOMINGUES,	2013,	p.	
228).		

O	 lugar	do	abandono	quando	mitificado	pode	designar	paisagens	 reconhecidas	no	 conjunto	edificado	de	
ambas	as	cidades.	Selecionam-se	alguns	dos	lugares	símbolos	da	modernidade	urbana	do	período	áureo	da	
primeira	república	no	Brasil	–		era	do	café	e	correlata	paisagem	do	extraordinário	–,	cujo	entorno	foram,	e	
ainda	o	são,	exemplares	da	paisagem	do	abandono	situadas	em	áreas	limítrofes	aos	setores	portuários	mais	
remotos	das	capitais	carioca	e	capixaba.			

No	Rio	de	Janeiro,	áreas	do	entorno	construído	de	‘obras	símbolos’	da	modernidade	urbana	republicana	–	a	
exemplo	 das	 tipologias	 avenida,	 praça	 e	 porto	 –	 foram	 tomadas	 pelo	 discurso	 do	 abandono	 de	 modo	
recorrente	ao	longo	do	tempo11.	Dito	de	outro	modo,	trechos	do	entorno	da	atual	Avenida	Rio	Branco,	Praça	
Mauá	e	Porto	do	Rio	de	Janeiro,	quando	inseridos	no	recorte	espacial	em	estudo,	ainda	se	encontram	em	
abandono	total,	ou	parcial,	sobretudo	se	considerado	o	tecido	residencial	e	comercial	formado	por	antigos	
sobrados	e	o	remoto	conjunto	edificado	das	fábricas	do	local.		

Cabe	dizer,	que	a	entrada	do	século	XX	faz	do	Rio	de	Janeiro	a	cidade	da	indústria	têxtil,	pontua	Reis	(2016).	
A	cidade	do	café	se	desfaz,	num	processo	que	teve	seu	ápice	na	reforma	urbana	concluída	em	1906,	que	tal	
como	já	dito,	transforma	completamente	a	cidade	e	o	porto	(REIS,	2016)	(Figura	15).	Anterior	a	esse	período,	
a	 abolição	 do	 sistema	 escravocrata	 e	 o	 fim	 do	 Império	 fazem	 surgir	 o	 trabalho	 livre,	 gerando	 intenso	
adensamento	da	população	na	área,	devido	aos	fluxos	de	escravos	libertos	e	operários	das	fábricas	instaladas	
próximas	 ao	 litoral	 (CARDOSO	 et	 al,	 1987).	 Nota-se	 ainda,	 conforme	 os	mesmos	 autores,	 demanda	 por	
avanço	 do	 sistema	 de	 transporte	 de	 cargas,	 que	 vem	 acompanhada	 pela	 demanda	 de	mão	 de	 obra	 de	
                                                
11	O	estigma	de	lugar	degradado	social	e	economicamente	evoluiu	em	discurso	que	marginaliza	a	população	residente,	em	sua	maioria	
negra	e	pobre,	assim	como	desvaloriza	e	desqualifica	seus	bairros,	gerando	isolamento	corroborado	fisicamente	pelas	construções	
da	Avenida	Presidente	Vargas	(1944)	e	Avenida	Perimetral	(1960)	(CARDOSO	et	al,	1987).	Para	Carlos	(2012),	essas	obras	atraem	mão	
de	obra,	intensificam	ocupação	da	área,	mantendo	o	perfil	da	população	anterior	e	o	alojamento	em	cortiços,	estalagens	e	casa	de	
cômodos.	Até	a	segunda	metade	do	século	XX,	a	região	permanece	em	estado	de	abandono	institucional,	sobretudo	o	municipal.	
Nos	anos	de	1970,	parte	das	atividades	do	porto	são	desativadas,	seguindo	processos	mundiais	de	mudança	no	sistema	portuário,	e	
marcando	o	 surgimento	de	propostas	de	 renovação	urbana	para	 região,	bem	como	os	movimentos	 sociais	de	 contraponto,	que	
defendem	a	“(...)	permanência	da	população	residente,	a	melhoria	das	condições	de	ocupação	e	a	proteção	do	patrimônio	cultural	
da	região”	(Carlos,	2012).	O	mesmo	autor	destaca	projeto	da	Associação	Comercial	do	Rio	de	Janeiro	do	início	da	década	de	1980	e	
seu	antagonismo	com	o	contexto	social	e	econômico	existente,	além	da	total	desconsideração	do	conjunto	arquitetônico	preservado.	
Para	Carlos	(2012),	a	proposta	de	renovação	urbana	dos	bairros	portuários	da	Saúde,	Gamboa	e	Santo	Cristo	e	áreas	portuárias	já	
evidenciava	 incompatibilidade	 entre	 “(...)	 os	 interesses	 das	 comunidades	 locais,	 do	 poder	 público	 municipal	 e	 do	 capital,	
principalmente	o	imobiliário”,	considerando,	em	particular,	a	proposta	de	verticalização	das	edificações	(Carlos,	2012,	p.	9).	O	autor	
pontua	o	ano	de	1983	como	“	(...)	o	início	oficial	dos	debates	públicos	acerca	dos	problemas	da	região,	(...)	no	evento	denominado	
1ª	Quinzena	de	Debates	sobre	o	Bairro	da	Saúde,	organizado	pela	Associação	de	Moradores	do	Bairro	da	Saúde	–Amas”	(Carlos,	
2012,	p.	9).				
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trabalhadores.	Assim,	o	caráter	popular	da	região	é	avigorado	pela	presença	de	moradores	trabalhadores	
fabris,	que	se	juntam	aos	trabalhadores	portuários,	ocupando	a	maioria	do	conjunto	construído	que	constitui	
o	lugar	da	paisagem	do	abandono	da	área.	

	

Figura	15:	Vista	da	Praça	Mauá,	Avenida	Central	e	conjunto	construído	do	entorno	(1929).	
Fonte:	Acervo	Instituto	Moreira	Salles	(Autoria	de	Augusto	Malta).	

	
Nota-se	em	Vitória	certas	similaridades	sobre	o	estado	de	abandono	do	entorno	de	algumas	‘obras	símbolos’	
da	modernidade	republicana.	Aludem-se	o	grande	eixo	viário	da	Avenida	Jerônimo	Monteiro,	o	espaço	de	
lazer	do	Parque	Moscoso	e	a	instalação	do	Porto	de	Vitória	(Figura	16).	
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Figura	16:	Vista	do	Parque	Moscoso	e	Porto	de	Vitória	a	esquerda	(s/d	–	déc.	de	30	do	século	XX).	
Fonte:	Acervo	de	Francisco	de	Moraes.	

O	patrimônio	edificado	reconhecido	nas	paisagens	do	abandono	ou	em	‘ruínas,	ausências	e	disfunções’	–	
segundo	Domingues	(2013)	–	isto	é,	as	ditas	áreas	abandonadas	e	mitificadas,	são,	em	parte,	resguardadas	
por	marco	jurídico	de	proteção	do	patrimônio	construído	de	ambas	as	cidades.	Isso	desde	que	componham	
o	quadro	de	edificações	notáveis	protegidas	institucionalmente,	sobretudo,	por	conterem	procedência	nobre
que	representam	a	modernidade	da	primeira	república	brasileira.	A	exemplo	de	certas	edificações	inseridas
no	entorno	da	citada	tríade	de	‘obras	símbolos’	do	Rio	de	Janeiro	e	Vitória,	respectivamente	e	em	perspectiva
comparada,	as	atuais	Avenida	Rio	Branco	e	Avenida	Jerônimo	Monteiro,	Praça	Mauá	e	Parque	Moscoso,	e
Porto	do	Rio	de	Janeiro	e	Porto	de	Vitória.

Portanto,	o	conjunto	edificado	modesto	inserido	nas	imediações	das	‘obras	simbólicos’	citadas,	se	encontram	
majoritariamente	em	estado	de	abandono.	Em	ambas	as	cidades	é	indubitável	que	ocorre	a	supremacia	das	
tensões	de	destruição,	ameaça,	negação,	fragmentação,	retrocesso	e	perda	dos	elementos	que	constituem	
a	denominada	paisagem	do	abandono.	

Paisagem	da	amnésia	

Apontadas	 nas	 paisagens	 ordinárias,	 cotidianas,	 banais	 e	 esquecidas,	 devido	 privação	 de	 ‘coisas	
extraordinárias’	 e	 ‘de	 encantamentos	 e	 memórias’,	 as	 paisagens	 da	 amnésia	 são	 “(...)	 sem	 passado	
reconhecido	ou	com	linhagem	perdida”	(DOMINGUES,2013,	p.	228).	Notadas	em	lugares	onde	não	se	observa	
uma	resignificação	diante	mudanças	que	possam	expressar	uma	‘nova	identidade	positiva’,	pelo	contrário,	
são	 paisagens	 marcadas	 pela	 ‘opacidade	 e	 um	 rol	 controvérsias	 negativas’,	 tais	 como:	 “(...)	 estrago,	
descaracterização,	predação	 (...)	déficit	de	autoestima	 sobre	quem	habita	 real	ou	 imaginariamente	esses	
lugares”,	citando	algumas	das	controvérsias	negativas	ditas	por	Domingues	(2013,	p.	228).	

A	paisagem	da	amnésia	parece	 tipificar	bairros	populares	antigos	e	novos	das	duas	cidades,	 situados	em	
áreas	 centrais,	 ou	 de	 periferia,	 estejam	 em	 situação	 total	 ou	 parcial	 de	 precariedade	 de	 infraestrutura,	
informalidade,	e	por	vezes,	de	ocupação	ilegal.		

No	Rio	de	Janeiro,	o	tradicional	bairro	portuário	do	Morro	da	Conceição	pode	constituir	em	paisagem	da	
amnésia	de	um	tipo	de	‘linhagem	perdida’.	Entretanto,	suas	ruas	conservam	traçado	viário	e	edificações	de	
origem	construtiva	portuguesa,	que	não	apagaram	integralmente,	por	exemplo,	o	papel	tido	pelos	imigrantes	
portugueses	no	comércio	varejista	da	área	(Figura	17).	
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Figura	17:	Trecho	do	Largo	de	São	Francisco	da	Prainha	(2016).	
Fonte:	Acervo	da	autora.	

A	paisagem	da	amnésia	reconhecida,	como	dito,	sobretudo	na	ocupação	de	bairros	populares,	se	distingue	
em	cada	cidade	quanto	ao	porte,	escala	e	tempo	das	ocupações	existentes.	No	Rio	de	Janeiro,	tem-se,	por	
um	lado,	ações	de	preservação	de	parte	do	patrimônio	cultural	contido	no	casario	histórico	do	Morro	da	
Conceição,	a	exemplo	da	criação	da	Área	de	Proteção	Ambiental	(APA)	do	Morro	da	Conceição,	Providência	
e	do	Pinto,	em	1978	e	do	projeto	SAGAS	(bairros	da	Saúde,	Gamboa,	Santo	Cristo	e	parte	do	Centro),	em	
1987.	Posteriormente,	em	1992,	com	o	primeiro	Plano	Diretor	Decenal	da	cidade,	a	APA	se	torna	Área	de	
Proteção	do	Ambiente	Cultural	(APAC)12.	Nota-se	com	isso,	ocorrência	de	ações	e	políticas	públicas	quanto	à	
permanência	de	parte	do	patrimônio	da	paisagem	da	amnésia	da	capital	carioca.		

Em	Vitória,	alguns	bairros	situados	nas	imediações	do	setor	portuário,	expressam	fortemente	a	paisagem	da	
amnésia	–	em	estado	‘opaco	e	negativo’–,	a	exemplo	dos	bairros	Ilha	do	Príncipe	(Figura	18),	Vila	Rubim	e	
Parque	Moscoso.		

12	Dados	extraídos	do	Guia	das	APACs,	publicado	pelo	Instituto	Rio	Patrimônio	da	Humanidade,	disponível	em	site	do	instituto.	
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Figura	18:	Ilha	do	Príncipe	(s/d	–	déc.	de	30	do	século	XX). 
Fonte:	Acervo	de	Francisco	de	Moraes.	

Destaca-se	o	bairro	da	Ilha	do	Príncipe,	por	remeter	diretamente	ao	sentido	posto	de	paisagem	da	amnésia.	
Isso	devido,	sobretudo,	ao	processo	de	apagamento	dado	pelos	sucessivos	aterros	na	região,	que	durante	as	
décadas	de	1960	e	1970	suprimiram	sua	remota	condição	insular.		

A	tensão	relativa	a	supressão	de	recursos	naturais	hídricos	e	de	vegetação	de	mangue	do	entorno	da	Ilha	do	
Príncipe,	certamente	demostra	impactos	no	ambiente,	quando	relativos	a	aspectos	históricos	e	geográficos.	
Contudo,	 os	 mecanismos	 de	 aterramento	 da	 época	 serviam	 a	 distintos	 propósitos	 urbanísticos	 –	 por	
exemplo,	de	saneamento,	criação	de	acessos	e	expansão	territorial	–,	sendo	realizados	em	inúmeras	cidades	
portuárias	no	Brasil.	

A	despeito	de	constituir	área	de	intervenção	do	Projeto	Terra13,	existente	desde	a	década	de	1990,	o	histórico	
do	bairro	aponta	para	o	descaso	das	políticas	públicas	de	infraestrutura	e	habitação.	Atualmente	o	bairro	é	
distinguido	ainda	pela	tensão	advinda	da	violência	e	criminalidade	urbana.	

Quando	tensionadas,	atina-se	um	processo	continuado	de	perecimento	das	paisagens	da	amnésia	em	ambas	
as	cidades,	seja	quanto	a	ausência	de	proteção	efetiva	do	patrimônio	edificado	modesto	de	casas,	sobrados	
e	casario	histórico	no	Rio	de	Janeiro,	seja	relativo	a	urbanização	e	infraestrutura	precária	em	Vitória.	Pontua-

                                                
13	“O	Programa	Terra	tem	como	princípio	integrar	e	concretizar	políticas	sociais	e	habitacionais,	de	preservação	ambiental	e	melhorias	
urbanas”,	conforme	texto	extraído	do	site	da	PMV,	disponível	em	http://www.vitoria.es.gov.br/prefeitura/programa-terra.	
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se	assim	a	dominância	das	tensões	associadas	as	de	ameaça,	negação,	fragmentação,	retrocesso	e	perda	da	
paisagem	da	amnésia	ilustrada	neste	estudo.	

Paisagem	do	simulacro	

Reveladas	pela	‘construção	de	ficções’	ou	‘proliferação	de	paisagens	artializadas’	–	no	sentido	dado	por	Alain	
Roger	(2014)	–,	as	‘paisagens	do	simulacro’	se	alinham	e	modelam	“(...)	novas	geografias	de	paisagens	e	seus	
modos	de	percepção”	(DOMINGUES,	2013,	p.	228).	Distinguidas	pela	intensa	circulação	nos	“(...)	meios	de	
comunicação	de	massas,	na	promoção	turística,	nos	projetos	desenvolvimento	local,	nos	filmes	e	nas	novelas,	
na	produção	artística,	no	negócio	do	ócio,	etc.”,	são	paisagens	que	mudam	não	apenas	seus	‘temas	centrais’,	
mas	ainda	o	‘o	branding	de	legitimação	da	paisagem’,	tais	como:	“(...)	a	autenticidade,	(...)	a	tradição,	(...)	o	
exótico,	o	maravilhamento,	etc”	(DOMINGUES,	2013,	p.	228).	

Certamente	são	as	paisagens	dos	paradigmáticos	projetos	de	waterfronts,	realizados	nos	últimos	trinta	anos	
no	mundo	e	recentemente	no	Brasil	(Rio	de	Janeiro,	Porto	Alegre,	Recife,	citando	alguns).	O	projeto	Porto	
Maravilha,	instituído	por	uma	Operação	Urbana	Consorciada	–OUC	e	conduzido	pela	Prefeitura	Municipal	do	
Rio	de	Janeiro	é,	sob	esse	prisma,	integralmente	fundamentado	na	paisagem	do	simulacro14.	A	produção	da	
paisagem	do	simulacro	carioca	se	alinha	na	produção	de	modos	de	se	perceber	paisagens,	que	reverberam	
em	consenso	com	outros	setores,	tal	como	o	‘Plano	de	Desenvolvimento	e	Zoneamento	do	Porto	do	Rio	de	
Janeiro’	 -	PDZP15,	da	Companhia	Docas	do	Rio	de	Janeiro,	de	2016.	Atualmente,	não	há	duvidas	de	que	a	
paisagem	do	simulacro	se	evidencia	no	atual	setor	dos	museus	MAR	e	do	Amanhã,	da	Praça	Mauá	e	dos	
armazéns	do	Porto.	

As	 tensões	 envoltas	 na	 paisagem	 do	 simulacro	 do	 projeto	 Porto	Maravilha	 podem	 aniquilar	 ambiências	
históricas	reconhecidas,	institucionalmente	protegidas	em	distintas	esferas	-	municipal,	estadual	e	federal.	
Isso	decorre,	por	exemplo,	da	proposta	de	verticalização	de	faixa	de	área	entre	a	frente	d’água	e	os	morros,	
cujo	impacto	paisagístico	é	expresso	literalmente	no	dossiê	de	candidatura	da	‘Proposta	de	Inscrição	do	Sítio	
Arqueológico	do	Cais	do	Valongo	na	Lista	do	Patrimônio	Mundial	da	Unesco’	(IPHAN	e	PMRJ,	2016).	

Em	Vitória,	a	paisagem	mercantilizada	nos	moldes	da	paisagem	do	simulacro	ainda	não	foi	efetivada	na	área	
em	estudo.	Porém,	o	discurso	de	alguns	setores	da	Prefeitura	Municipal	de	Vitória	-	PMV	e	da	Companhia	
Docas	do	Espírito	Santo	-	Codesa	aponta	para	a	retirada	das	atividades	portuárias	da	área,	justificada	pela	

14	Importante	ressaltar	não	se	tratar	de	um	processo	recente,	e	sim	da	atualização	de	investidas	recorrentes	do	mercado	imobiliário	
na	área,	que	ocorrem,	nos	termos	de	Carlos	(2012),	desde	as	últimas	três	décadas	do	século	passado.	O	autor	menciona	que	somente	
“Nos	 anos	 1990	 a	 prefeitura	 finalmente	 envidou	 esforços	 para	 a	 conservação	 da	 área	 portuária,	 criando	 um	 grupo	 de	 trabalho	
(Decreto	Municipal	10.057/91),	uma	câmara	técnica	(Decreto	Municipal	10.381/91)	e	outro	grupo	de	trabalho	(Decreto	Municipal	
12.065/93).	As	tentativas	contaram	com	as	participações	tanto	de	representantes	das	secretarias	e	órgãos	municipais	afetos	ao	tema,	
quanto	 de	 órgãos	 públicos	 estaduais	 e	 federais,	 além	 de	 entidades	 da	 sociedade	 civil	 organizada.	 De	 concreto,	 apenas	 o	
estabelecimento	 da	 área	 prioritária	 de	 intervenção,	 transformada	 em	Área	 de	 Especial	 Interesse	Urbanístico	 –	 AEIU	 –	 (Decreto	
Municipal	11.880/92),	uma	lista	de	quinze	bens	culturais	arquitetônicos	protegidos	legalmente	(pelo	instituto	do	tombamento)	pela	
prefeitura	e	a	assinatura	do	Protocolo	de	Intenções	entre	a	Companhia	Docas	do	Rio	de	Janeiro	–CDRJ–	e	a	Prefeitura	(20/07/93),	
que	constituiu	o	Núcleo	Básico	de	Coordenação	para	o	Desenvolvimento	da	Zona	Portuária	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro”(CARLOS,	
2012).	
15	A	promulgação	da	Lei	de	Modernização	dos	Portos	–	Lei	nº	8.630,	em	1993	–,	entre	outras	medidas,	institui	obrigatoriedade	do	
Plano	de	Desenvolvimento	e	Zoneamento	Portuário	(PDZP).	Após	o	surgimento	da	lei,	a	Secretaria	Especial	de	Portos	(SEP)	reconhece	
conflitos	na	relação	entre	cidades	e	portos,	propõe	agenda	de	alterações	no	porto	para	redução	dos	conflitos	urbanos,	que,	contudo,	
não	se	efetivam	nas	práticas	de	reestruturação	urbana	das	áreas	portuárias	no	Brasil.	
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diminuição	da	capacidade	técnica	do	porto	em	atender	às	novas	demandas	tecnológicas	e	espaciais	exigidas	
pelo	comércio	marítimo	 internacional.	O	 ‘Plano	de	Desenvolvimento	e	Zoneamento	dos	Portos-	PDZP’	da	
Codesa	-	datado	ainda	de	2001	-	aborda	a	relação	entre	a	cidade	e	o	porto	com	proposta	de	integração	entre	
os	dois,	apresentando	inclusive,	projetos	de	waterfront	para	a	área.		

Recentemente,	em	outubro	de	2017,	um	evento	de	decoração	privado	realizado	em	dois	dos	armazéns	do	
Porto	de	Vitória	consagra	e	modela	‘novas	geografias	de	paisagens’,	instaura	novos	modos	de	percepção	da	
paisagem	portuária,	acenando	para	uma	paisagem	do	simulacro	do	setor	portuário	da	capital	capixaba.		Sabe-
se,	de	fato,	que	a	permanência	ou	destruição	das	infraestruturas	do	Porto	de	Vitória	não	é	consenso	entre	
as	instituições	citadas.	Pelo	contrário,	conforme	dizeres	de	Campos	(2004),	a	infraestrutura	portuária	mais	
remota	 de	 Vitória	 –	 situadas	 na	 ilha-capital	 e	 no	 continente	 -	mantém	 seu	 funcionamento	 como	 ‘porto	
laboratório’,	oscilando	à	mercê	de	conjunturas	econômicas	e	políticas	de	cada	época.		

Contudo,	cabe	destacar	o	uso	dos	espaços	ociosos	do	porto	em	paralelo	com	seu	funcionamento	regular,	
quando	conduzido	pela	gestão	pública	municipal	para	realização	do	Projeto	Estação	Porto16.	Acionado	em	
2011,	o	projeto	visava	gerar	‘um	ambiente	de	divulgação	cultural	no	Centro	de	Vitória’,	conforme	o	site	da	
municipalidade.	Essa	iniciativa	sinalizava	perfil	 distinto	do	Porto	de	Vitória	em	relação	a	outros	antigos	
portos	brasileiros:	o	de	não	ter	passado	por	processo	de	obsolescência	integral	de	suas	áreas.		

Ainda	não	se	identificam	ações	e	políticas	públicas	efetivamente	norteadas	pelo	interesse	na	manutenção	
dos	valores	paisagísticos	ou	requalificação	da	área	portuária	antiga	de	Vitória,	exceto	pelo	desenvolvimento	
do	mencionado	‘Plano	de	Proteção	da	Paisagem	da	Área	Central	de	Vitória’	(PMV,	2011),	em	atendimento	
ao	antigo	PDU.	O	referido	Plano	considera	as	potencialidades	paisagísticas	do	centro	histórico	da	capital,	
incluindo	o	porto	entre	os	conjuntos	construídos	norteadores	do	ordenamento	urbano.	O	Porto	de	Vitória	é	
objeto	de	atenção	especial	do	Plano,	com	garantia	de	manutenção	de	certas	visadas	na	paisagem	capazes	de	
promover	 a	 permanência	 de	 sua	 visibilidade,	 além	 de	 instituir	 índices	 urbanísticos	 de	 ocupação	 para	
edificações	na	área	e	no	entorno	portuário.	O	atual	PDU	revisado	e	regulamentado	em	2018,	 inclui	parte	
dessas	propostas.		

Deste	modo,	a	principal	tensão	que	conduz	para	formação	da	paisagem	do	simulacro	da	área	reside	no	risco	
de	desaparecimento	das	edificações	e	infraestruturas	do	Porto	de	Vitória17,	assim	como	no	aniquilamento	da	
prática	de	deslocamento	dos	catraieiros.	Os	catraieiros	perderam	espaço	na	baía	com	as	obras	de	reforma	e	
ampliação	do	Cais	Comercial	situado	em	Vitória,	entre	os	anos	de	2011	e	2013.	Em	2015,	suas	atividades	se	
mantiveram	oficialmente	suspensas	devido	obras	do	porto	em	seu	setor	continental,	no	município	vizinho	
de	Vila	Velha,	permanecendo	em	suspensão	até	os	dias	atuais.		

16	Conforme	Morais	(2014),	o	Projeto	Estação	Porto	realizado	no	Armazém	5	objetiva	integração	da	cidade	com	o	porto,	mediante	
atividades	 culturais	 abertas	e	gratuitas	à	população,	 tais	 como:	 shows	de	músicas;	 festival	de	 filmes;	exposições	de	artes;	 entre	
outros.	O	Projeto	visa	ainda	estruturar	o	turismo	de	cruzeiros	marítimos	com	Estação	de	Passageiros.	
17	A	normativa	de	proteção	do	conjunto	edificado	do	Porto	de	Vitória	reconhece	o	Armazém	1	–	no	conjunto	de	cinco	armazéns	
edificados	–	como	patrimônio	de	interesse	de	preservação	no	âmbito	do	Plano	Diretor	Urbano	–	PDU	-	do	município	de	Vitória	de	
1994.	É	evidente	a	leitura	fragmentada	do	espaço	portuário	da	área	devido	proteção	de	um	único	exemplar	entre	os	cinco	armazéns.	
Em	2006,	o	PDU	revisa	o	zoneamento	da	área	central	e	institui	a	área	portuária	como	Zona	de	Equipamentos	Especiais	–	ZEE,	assim	
como	propõe	diretrizes	para	um	Plano	de	Preservação	da	Paisagem	para	capital	capixaba.	Porém,	novamente	desconsidera	o	valor	
paisagístico	 do	 conjunto	 edificado	do	 porto	 e	 não	 institui	medidas	 para	 a	 proteção	dos	 armazéns	 na	 totalidade.	 Essa	 legislação	
considera	a	otimização	do	uso	da	área,	estabelecendo	prazo	determinado	para	o	desenvolvimento	de	planos	específicos	capazes	de	
incrementar	a	ordenação	urbana	sem	prejuízo	da	qualidade	paisagística	do	lugar	(CAMPOS	e	PIMENTEL,	2012;	SORTE,	2016).		
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É	indubitável	que	o	debate	acerca	do	destino	dos	armazéns18	e	do	desaparecimento	dos	pontos	de	embarque	
das	 catraias,	 implica	 no	 desmonte	 definitivo	 de	 parte	 da	 paisagem	 -	 de	 valor	material	 e	 imaterial	 –	 que	
constitui	a	memória	social	e	identidade	cultural	do	lugar	(SORTE,	2016).	Não	há	dúvidas	que	são	ideias	que	
aludem	a	paisagem	do	simulacro	conforme	preconizado	neste	estudo,	devido	sobretudo	a	dominância	das	
tensões	de	destruição,	ameaça,	negação,	fragmentação,	retrocesso,	perda	e	choque,	remetendo,	portanto,	
a	supressão	das	referências	culturais	do	lugar.	

Paisagem	como	objeto	político		

A	politização	da	paisagem	ocorre	em	distintos	‘campos	de	luta	pelo	poder	simbólico’	dos	espaços,	sempre	
mediada	por	discursos	e	práticas	sociais	que	transformam	a	paisagem	num	‘dispositivo	de	luta	simbólica’,	
pontua	Domingues	(2013,	p.	228	e	229).	E	ainda,	a	inexistência	da	legitimação	do	conceito	de	paisagem,	isto	
é,	devido	ausência	da	“(...)	sua	total	cientifização	–	e,	ao	mesmo	tempo,	da	paisagem	ser	intensamente	usada	
como	referente	identitário	e	mediador	da	regulação	social	(...)”,	transforma-se	com	facilidade	a	paisagem	em	
objeto	político	(DOMINGUES,	2013,	p.	229).	É	por	esse	motivo,	que	“(...)	as	políticas	da	paisagem	se	revelam	
de	extrema	utilidade	para	perceber	do	que	se	fala	realmente	quando	se	fala	de	paisagem	e	de	como	agir	na	
e	através	da	paisagem”,	pondera	acertadamente	o	mesmo	autor	(DOMINGUES,	2013,	p.	229).	

O	processo	de	politização	da	paisagem	admite,	portanto,	o	 recentramento	 social	e	geográfico	do	espaço	
público	se	tomado	“(...)	como	dispositivo	de	discussão	e	conflito,	de	implicação/vinculação	no	contexto	de	
um	 coletivo	 social	 (...)”,	 ainda	 conforme	Domingues	 (2013,	 p.226).	 No	 entanto,	 a	 dimensão	 negativa	 da	
paisagem	como	objeto	político	é	notória	no	projeto	Porto	Maravilha	no	Rio	de	Janeiro,	pautado	unicamente	
no	modelo	waterfronts,	resultando,	como	dito,	na	paisagem	do	simulacro.	Paradoxalmente,	o	mesmo	projeto	
contempla	ações	que	escapam	do	simulacro,	tomando	a	paisagem	como	objeto	político	pelo	positivo,	como	
instrumento	de	resistência19,	a	exemplo	do	Instituto	do	Rio	Patrimônio	Mundial	na	condução	do	dossiê	de	
‘Proposta	de	Inscrição	do	Sítio	Arqueológico	do	Cais	do	Valongo	na	Lista	do	Patrimônio	Mundial	da	Unesco’	
(IPHAN	e	PMRJ,	2016)	e	da	criação	do	‘Circuito	Histórico	e	Arqueológico	de	Celebração	da	Herança	Africana’	
definido	pelo	decreto	municipal	em	2011.	Ainda	assim,	evidências	históricas	consideram	o	circuito	criado	
pela	municipalidade	como	diminuto,	devido	a	expressiva	presença	histórica	dos	negros	na	configuração	da	
zona	portuária	carioca.	De	todo	modo,	a	posterior	aprovação	da	Unesco	do	Sítio	Arqueológico	do	Cais	do	
Valongo	na	Lista	do	Patrimônio	Mundial	pode	repercutir	em	mudanças	do	uso	e	ocupação	da	área	(Figura	
19).	

                                                
18	Nos	termos	de	Sorte	(2016),	segundo	representante	da	Câmara	de	Patrimônio	Arquitetônico,	Bens	Móveis	e	Acervos	do	Conselho	
da	Secretaria	de	Cultura	do	Estado,	os	antigos	armazéns	do	Porto	de	Vitória	não	podem	ter	qualquer	alteração,	considerando	que	os	
mesmos	passam	por	um	processo	de	tombamento	desde	2011.	
19	Broudehoux	e	Monteiro	(2017)	corroboram	visão	da	cultura	reconhecida	como	ferramenta	de	resistência	no	âmbito	deste	processo	
e,	ao	mesmo	tempo,	de	revalorização	fundiária	em	atendimento	aos	investidores	do	setor	imobiliário. 
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Figura	19:	Sítio	Arqueológico	do	Cais	do	Valongo	(2016).	
Fonte:	Acervo	da	autora. 

Ainda	no	contexto	das	paisagens	como	objeto	político,	cabe	registrar	tensão	fundiária	que	compromete	a	
política	de	habitação	de	interesse	social	na	região	da	OUC	Porto	Maravilha	(GALIZA,	2015),	que	somente	em	
2015,	teve	publicado	o	Plano	de	Habitação	de	Interesse	Social	do	Porto	do	Rio	(PHIS-Porto).	Isso	a	revelia	dos	
processos	de	remoção	dos	moradores	por	ocasião	dos	Jogos	Olímpicos	(FAULHABER	e	AZEVEDO,	2016).	Cabe	
apontar,	 ainda	no	 âmbito	desse	 contexto,	 o	 reconhecimento	do	 Sitio	Arqueológico	Cemitério	dos	Pretos	
Novos,	redescoberto	em	1996,	nas	imediações	do	recorte	da	área	em	estudo,	no	bairro	da	Gamboa20.		

                                                
20	Destaque	para	atuação	do	Instituto	de	Pesquisa	e	Memória	Pretos	Novos	-INP,	criado	em	2005,	reconhecido	como	organização	de	
Utilidade	Pública	em	2008,	pelo	município	do	Rio	de	Janeiro,	e	posteriormente,	em	2010,	laureado	com	o	Prêmio	Rodrigo	Melo	de	
Franco	Andrade,	conferido	pelo	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	Artístico	Nacional	–	IPHAN.	
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Anterior	ao	processo	político	engendrado	pelo	projeto	Porto	Maravilha,	a	paisagem	como	objeto	político	
teve	distinção	no	território	do	Quilombo	da	Pedra	do	Sal,	no	ano	de	1987,	ocasião	de	seu	tombamento	pelo	
Instituto	Estadual	do	Patrimônio	Cultural	-	INEPAC.	Entretanto,	são	tensões	reportadas	a	conflito	fundiário	
em	disputa	desde	1830,	época	do	início	dos	confrontos	entre	a	população	moradora	e	a	Venerável	Ordem	
Terceira	da	Penitência	–	VOT	pela	posse	de	imóveis	na	área.	Relatos	históricos	indicam	como	de	parte	desse	
processo,	as	primeiras	obras	de	urbanização	na	área,	desde	os	 cortes	na	pedra	aos	novos	aterros	e	 cais.	
Registra-se	 ainda,	 nos	 primórdios	 do	 século	 XX,	 que	 a	 prefeitura	 do	Rio	 de	 Janeiro	 doou	o	 território	 em	
disputa	a	VOT,	a	despeito	da	população	que	tradicionalmente	vivia	no	lugar	(CORRÊA,	2016).		

Ainda	no	bojo	do	processo	de	disputa	do	território	do	Quilombo	da	Pedra	do	Sal,	tem-se	o	acirramento	dos	
conflitos	nos	anos	de	1990,	devido	ao	aumento	expressivo	do	aluguel	dos	imóveis,	forçando	a	retirada	dos	
antigos	moradores.	Em	2002,	em	projeto	conduzido	pela	Ordem,	se	intensificam	os	despejos	judiciais	das	
famílias	moradoras	dos	imóveis	administrados	pela	mesma.	Em	2004,	o	projeto	cultural	o	Sal	do	Samba	criado	
por	 lideranças	da	Pedra	do	Sal	se	associa	ao	movimento	que	resiste	as	desapropriações,	tendo	a	frente	a	
Associação	 dos	Moradores	 da	 Saúde	 -	 AMAS-RJ.	 Posteriormente,	 foi	 criada	 a	 Associação	 de	 Resistência	
Quilombola	da	Pedra	do	Sal	-	ARQPEDRA,	formada	pelos	moradores	em	ameaça	de	despejo	e	comprometida	
com	a	preservação	da	memória	dos	afrodescendentes	na	região	(CORRÊA,	2016).		

Somente	em	2014,	a	área	obteve	regulamentação	urbanística	no	Plano	Diretor	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro,	
sendo	 reconhecida	 como	 Área	 de	 Especial	 Interesse	 Cultural	 -	 AEIC,	 abrangendo	 área	 delimitada	 no	
Relatórios	Técnicos	de	Identificação	e	Delimitação	–	RTID	-	realizados	pelo	Instituto	Nacional	de	Colonização	
e	Reforma	Agrária	–	INCRA	(CORRÊA,	2016).	Registra-se,	em	2015,	parecer	favorável	em	relação	ao	conflito	
fundiário	pela	posse	de	imóveis	da	região,	por	meio	de	Ação	Civil	Pública	interposta	contra	ação	da	Igreja	
de	São	Francisco	da	Penitência,	sendo,	portanto,	a	favor	do	Quilombo	da	Pedra	do	Sal.	

Em	Vitória,	 as	 tensões	 tendem	 aumentar,	 se	 relacionadas	 ao	 desaparecimento	 das	 antigas	 edificações	 e	
infraestruturas	contidas	no	setor	portuário	ampliado	da	região.	Os	armazéns,	silos,	depósitos,	cais,	estação	
e	pátio	ferroviários,	pontes,	entre	outros	objetos	com	forte	poder	simbólico,	podem	ser	reconhecidos	como	
integrantes	de	uma	paisagem	como	objeto	político,	 inscrita	no	campo	específico	do	patrimônio	 industrial	
urbano.	Assim,	o	fenômeno	do	porto	histórico	na	cidade	contemporânea	quando	enfrenta	a	paisagem	como	
objeto	político	vinculado	a	questão	do	patrimônio	cultural	e	paisagístico	de	determinada	localidade,	remete	
em	alguns	casos	ao	patrimônio	industrial	resultante	do	sistema	técnico	industrial	moderno,	que	certamente	
inclui	 antigas	 infraestruturas	 de	 uso	 portuário	 no	 Brasil,	 a	 exemplo	 da	 capital	 capixaba	 (CAMPOS,	 FIM	 e	
SORTE,	2018).	

Conclui-se	quanto	a	paisagem	como	objeto	político	nas	duas	cidades,	que	dominam	tensões	tendendo	ao	
negativo,	quando	da	ocorrência	de	ações	impositivas	de	políticas	públicas	para	as	antigas	regiões	portuárias	
carioca	 e	 capixaba.	 Porém,	 no	 avesso	 disso,	 certas	 tensões	 podem	 se	 ampliar	 positivamente	 a	 favor	 da	
resistência	dos	referentes	culturais	em	risco	de	desaparecimento,	a	exemplo	da	luta	do	Quilombo	da	Pedra	
do	Sal	no	Rio	de	Janeiro	e	da	permanência	do	Porto	de	Vitória	na	paisagem	capixaba.	

APONTAMENTOS	FINAIS	

A	pequena	sentença	‘Antes	da	cidade,	porto’	-	cunhada	por	Figueiredo	(2005)	-		exalta	a	natureza	como	matriz	
da	região	do	Rio	de	Janeiro.	O	mesmo	autor	cita	documentação	da	coroa	portuguesa,	do	início	do	século	XVI,	
na	qual	a	palavra	‘porto’	revela	que	as	características	geográficas	de	litoral	recortado	de	enseadas,	somado	
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a	grande	baía,	 faziam	do	sitio	natural	um	porto	antes	da	fundação	da	cidade.	Nesta	perspectiva,	pode-se	
dizer,	que	tanto	o	Rio	de	Janeiro	como	Vitória,	eram	de	fato	‘portos	antes	de	cidades’.	Essa	certamente	é	a	
semelhança	mais	contundente	entre	as	cidades,	reconhecida	no	período	entre	os	séculos	XVI	e	XVIII.	

É	factível	concluir,	que	ambas	foram	cidades	que	tiveram	planejamento	quanto	a	expansão	e	consolidação	
urbana	de	algumas	de	suas	áreas,	principalmente	a	partir	do	final	do	século	XIX.	No	caso	do	Rio	de	Janeiro	
tem-se	o	registro	de	ao	menos	sete	planos	que	estruturaram	a	expansão	da	cidade.	Assim,	estudos	da	história	
do	Rio	de	 Janeiro	 reconhecem	o	sincronismo	do	seu	planejamento	urbano	com	práticas	urbanísticas	que	
orientaram	correntes	de	pensamento	desenvolvidas	na	Europa	e	nos	EUA.	É	possível	também,	correlacionar	
Vitória	em	patamar	similar	quanto	ao	desenvolvimento	de	ideias	e	práticas	urbanísticas	alinhadas	a	reflexões	
do	planejamento	urbano	de	cada	época.	Ainda	que	este	tema	não	esteja	diretamente	entre	os	tratados	neste	
estudo,	cabe	destaque	devido	sua	ressonância	nas	cidades	do	Rio	de	Janeiro	e	Vitória,	quanto	as	mesmas	
influências	urbanísticas	internacionais	(LEME	et	al,	1999	e	MENDONÇA	et	al,	2009).		

Nota-se,	por	fim,	que	as	questões	paisagificadas	retornam	obrigatoriamente	ao	debate	sobre	a	‘paisagem	
como	objeto	político’.	No	limite,	a	paisagem	é	sempre	expressão	de	narrativas	impregnadas	de	dimensões	
políticas.	Desde	modo,	a	dimensão	política	da	paisagem	portuária	quando	voltada	para	a	problemática	do	
projeto	urbanístico,	recorrentemente	toma	a	paisagem	para	ser	mercantilizada,	portanto,	reinventada	como	
paisagem	valorizada	pelo	poder	simbólico	cultural	das	cidades.	Sabe-se	ainda,	que	a	maioria	de	tais	projetos	
se	apresentam	como	estratégias	para	a	inserção	e	reprodução	indiscriminada	de	elementos	que	atuam	na	
comercialização	das	paisagens	das	cidades,	na	criação	do	imaginário	propulsor	do	turismo	e	city	marketing,	
em	detrimento	das	vivências	e	manifestações	culturais	do	morador	e	da	população	local.	Remetem,	assim,	
aos	 denominados	 processos	 de	 patrimonialização,	 musealização,	 disneyficação,	 estetização,	
monumentalização,	 festialização,	 midialização,	 espetacularização,	 turisficação,	 além	 do	 processo	 de	
gentrificação,	 conforme	 preconizado	 por	 Vaz	 (1994).	 Isto	 é,	 para	 autora,	 todos	 esses	 termos	 podem	 ser	
entendidos	 como	 ‘processos	 de	 culturalização	 das	 cidades’,	 por	 sua	 vez,	 tomados	 como	 expressão	 de	
tendências	urbanísticas	recentes	dos	planos	e	projetos	de	regeneração	cultural	(VAZ,	1994).	

Ainda	que	as	referências	culturais	de	ambas	as	cidades	remetam	inevitavelmente	a	‘questões	paisagificadas’	
de	épocas	distintas,	este	estudo	buscou	tensionar	certas	paisagens	na	atualidade.	Portanto,	o	tensionamento	
ensaiado	permitiu	interpelar,	expandir	e	extrair	sentidos	relativos	a	discursos	e	representações	da	paisagem	
na	 contemporaneidade.	 Deste	 modo,	 é	 possível	 apostar	 que	 a	 paisagem	 pode	 se	 resignificar	 em	 valor	
simbólico	dado	por	práticas	socioculturais	resistentes	aos	processos	hegemônicos	de	sua	mercantilização?	
Quem	sabe,	finalizando	com	o	autor	que	inspirou	o	desenvolvimento	deste	ensaio:	“Chegará	o	tempo	em	
que	a	contradição	entre	o	que	se	pensa	que	as	coisas	devem	ser	e	o	que	as	coisas	são	será	tão	insuportável	
que	acabaremos	definitivamente	por	olhar	para	as	coisas	não	através	do	trauma	da	perda	que	elas	significam,	
mas	através	do	que	elas	realmente	são	e	do	modo	como	se	podem	tornar	mais	funcionais”	(DOMINGUES,	
2011).	
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LA VALORACIÓN DEL SIGNIFICADO CULTURAL: EL EJEMPLO DE PELOTAS - RS 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 

O presente artigo tem como finalidade difundir conceitos que envolvem o tema significado cultural e apresentar as 
principais medidas adotadas na cidade de Pelotas — localizada ao Sul do Rio Grande do Sul, para assegurar tanto a 
preservação quanto o significado cultural do patrimônio arquitetônico. Quando é atribuído o título ou o reconhecimento 
de patrimônio cultural a um bem, se considera de que este possui um representativo significado cultural, seja para um 
grupo específico ou então, para uma sociedade. No entanto, o significado cultural transcende questões físicas, pois, não 
é perceptível sem um devido estudo aprofundado. Por isso, este artigo aborda que o significado cultural tem como base 
os seguintes conceitos: autenticidade e integridade, identidade e memória e, valor. A fim de exemplificar medidas de 
preservação que são desenvolvidas na cidade de Pelotas, serão apresentadas cinco: Lei 4.568/2000, Lei 5.146/2005, 
Níveis de Preservação, Manual de Usuário de Imóveis Inventariados e o Dia do Patrimônio.  
PALAVRAS-CHAVE: Preservação de Patrimônio Cultural Urbano; Diretrizes de Preservação; Significado Cultural. 

ABSTRACT: 
This article aims to disseminate concepts that involve the theme of cultural significance and present the main measures 
adopted in the city of Pelotas, located in the south of Rio Grande do Sul, to ensure both the preservation and the cultural 
significance of the architectural heritage. When the title or recognition of cultural heritage is attributed to a good, it is 
considered that it has a representative cultural significance, either for a specific group or for a society. However, cultural 
significance transcends physical issues, as it is not perceptible without due study in depth. Therefore, this article discusses 
that cultural meaning is based on the following concepts: authenticity and integrity, identity and memory, and value. In 
order to exemplify preservation measures that are developed in the city of Pelotas, five will be presented: Law 4,568 / 
2000, Law 5,146 / 2005, Levels of Preservation, User Manual of Inventoried Property and Patrimony Day. 
KEYWORDS: Preservation of Urban Cultural Heritage; Preservation Guidelines; Cultural Significanc. 

RESUMEN:  
El presente artículo tiene como finalidad difundir conceptos que involucran el tema significado cultural y presentar las 
principales medidas adoptadas en la ciudad de Pelotas - localizada al sur de Rio Grande do Sul, para asegurar tanto la 
preservación y el significado cultural del patrimonio arquitectónico Cuando se atribuye el título o el reconocimiento de 
patrimonio cultural a un bien, se considera que éste tiene un significado cultural significativo, sea para un grupo 
específico o, para una sociedad. Sin embargo, el significado cultural trasciende cuestiones físicas, pues, no es perceptible 
sin un debido estudio en profundidad. Por eso, este artículo aborda que el significado cultural tiene como base los 
siguientes conceptos: autenticidad e integridad, identidad y memoria y valor. A fin de ejemplificar medidas de 
preservación que se desarrollan en la ciudad de Pelotas, se presentarán cinco: Ley 4.568 / 2000, Ley 5.146 / 2005, Niveles 
de Preservación, Manual de Usuario de Inmuebles Inventarios y el Día del Patrimonio. 
PALABRAS-CLAVE: Preservación de Patrimonio Cultural Urbano; Directrices de Preservación; Significado Cultural. 
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INTRODUÇÃO 

A construção do conceito de patrimônio, historicamente transcende vários séculos. Este conceito, que 
originalmente provém dos romanos – associado ao patriarca e ao que é herdado do pai, com a propagação 
do cristianismo, renascimento, revolução francesa e a eclosão das guerras, adquiriu uma apropriação coletiva 
e uma ligação substancial com a cultura. Ao pensarmos no conceito de patrimônio contemporâneo, este, é 
considerado como um bem, seja ele de natureza material ou imaterial, onde é detentor de peculiaridades, 
considerado como excepcional e digno de preservação. Para mais, quando elevamos um bem a condição de 
patrimônio, consequentemente estamos atribuindo-lhe um significado cultural.  

O termo significado cultural ultrapassa as questões materiais e físicas pois, abrange também as demandas 
intangíveis, ou seja, questões que não são perceptíveis ao olho humano sem um estudo aprofundado. No 
geral, pode-se considerar que o significado cultural contempla um conjunto de características e/ou critérios 
que são utilizados para embasar e justificar a salvaguarda do patrimônio. No ponto de vista teórico, 
conceitua-se que o significado cultural contempla questões como autenticidade e integridade, identidade e 
memória e valor. Estes cinco termos, que serão abordados como três, ainda que não sejam perceptíveis a 
olho nu, ou seja, não há como percebê-los se não houver um estudo aprofundado, são considerados 
essenciais para atribuir e principalmente justificar o significado cultural de um bem patrimonial.  

Este artigo representa um recorte da dissertação que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) cujo o tema principal é 
a Descaracterização no Ecletismo. Tendo em vista de que o significado cultural está inserido dentro do 
patrimônio cultural, mas, a sua percepção ultrapassa as questões físicas, eis a questão:  Como se aborda a 
valoração do significado cultural? Por isso, o objetivo geral desta pesquisa é compreender questões 
conceituais acerca do significado cultural e, os objetivos específicos buscam identificar os principais métodos 
de salvaguarda do significado cultural tendo como exemplo a cidade de Pelotas, localizada ao Sul do estado 
do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA 

As discussões teóricas apresentadas sobre o significado cultural e as suas atribuições serão embasadas 
através da pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa, para Gil (2008) é feita através de materiais previamente 
elaborados, no qual tem como vantagem a grande cobertura de informações e é considerada indispensável, 
quando se trata de estudos históricos. Dentre os principais autores e livros que apresentam afinidade com a 
temática, pode-se citar:  Françoise Choay, Alois Riegl, Raymond Lemaire, Joël Candau e Ivan Izquierdo. Além 
disso, também foram estudados as legislações e os projetos de educação patrimonial que são desenvolvidas 
na cidade de Pelotas.  

O QUE É SIGNIFICADO CULTURAL? 

Quando se pensa em cultura, logo vem em mente questões associadas as manifestações artísticas, sociais e 
comportamentais vivenciadas em comum por um grupo. A cultura pode ser considerada como um padrão 
de um grupo, que está incorporado ao conhecimento, crenças e comportamento humano, nos quais são 
transmitidos através das gerações (CHING, 2010). Partindo deste ponto de vista, a terminologia “significado 
cultural” pode ser considerada como todas as atribuições que correlacionam o patrimônio com a cultura. 
Assim, pode-se pressupor de que um bem apresenta significado cultural por que este é envolto de 
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informações que asseguram este significado. Ao levarmos em consideração que a cultura representa um 
grupo, considera-se de que esta não pode ser copiada ou imitada.  

Dentre os documentos oficiais que abordam o tema significado cultural, Barranha (2016) menciona 
principalmente a Carta de Burra (1999)1 e a New Zeeland Charter (2010)2.  A Carta de Burra (1999), por 
exemplo, associa o significado cultural aos valores estéticos, históricos e científicos e considera que ele pode 
variar de acordo com o local onde está inserido e principalmente com a inserção de novas informações: 

“O significado cultural está incorporado no próprio sítio, na sua fábrica, na sua envolvente, 
na sua utilização, nas suas associações, nos seus registos, nos sítios relacionados e nos 
objetos relacionados. [...] A compreensão do significado cultural pode alterar-se em 
consequência de novas informações. ” (CARTA DE BURRA, ICOMOS, 1999, art.1)  

Para mais, a New Zeeland Charter (2010), menciona que o significado cultural está associado ao valor de 
patrimônio e ambos, que são reconhecidos através do contexto que estão inseridos, precisam ser 
documentados e levados em consideração quando propostos um plano e/ou políticas de conservação. De 
acordo com Lemaire (1994), a perda do significado cultural representa o empobrecimento da compreensão 
da mensagem e inclusive do próprio conhecimento do homem e do seu diálogo com a mensagem. Desse 
modo, quando pensamos em patrimônio material (arquitetônico), podemos considerar que o significado 
cultural contempla três questões, sendo elas: autenticidade e integridade, identidade e memória e, valor, 
conforme indicado no fluxograma (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Fluxograma do Significado Cultural 
Fonte: Rodrighiero (2018) 

Autenticidade e Integridade 

As primeiras questões que estão associadas ao significado cultural são a autenticidade e a integridade, que, 
apesar de serem termos distintos, o sentido de ambos, estão interligados. A autenticidade está associada a 
definição de verdade e, a integridade, o quanto aquele bem cultural mantém as suas características. Sendo 

                                                           
1 Tradução de António de Borja Araújo, 2006. Existem outras versões publicadas denominadas também de Carta de Burra anterior a 
esta data, mas, somente a publicada em 1999 é autorizada pelo ICOMOS da Austrália.  

2 Carta da Nova Zelândia. 
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assim, os dois termos, são essenciais quando é atribuído o significado cultural a uma edificação. Para Choay 
(1995)3, a origem do conceito autenticidade estava ligado a cultura Ocidental e a expansão do conceito 
ocorreu durante o renascimento. Similarmente Choay (1995) considera que a associação do conceito de 
autenticidade aos objetos materiais, trouxe complexidades: a autenticidade pode sofrer com o tempo e, não 
pode, de certa forma, ser considerada como permanente4. Dentre os documentos oficiais que abordam a 
autenticidade, destacam-se principalmente a Conferência de Nara (1994), Compromisso de Brasília (1995), 
Declaração de San Antonio (1996), Carta de Cracóvia (2000) e Carta de Riga (STOVEL, 2000). 

A Conferência de Nara (1994)5 aborda a autenticidade como sendo uma correlação com os valores sociais, 
isto é, ela pode variar de acordo com o contexto que está inserido e, a diversidade cultural representa um 
conjunto de diferentes culturas em um mesmo contexto. Do mesmo modo, a Conferência (1994) menciona 
que a atribuição da autenticidade precisa se embasar em informações verídicas, pois estas serão os critérios 
responsáveis pela adequação artística, histórica, social e/ou científica: 

“O conhecimento e a compreensão dos levantamentos de dados a respeito da originalidade 
dos bens, assim como de suas transformações ao longo do tempo, tanto em termos de 
patrimônio cultural quanto de seu significado, constituem requisitos básicos para que se 
tenha acesso a todos os aspectos da autenticidade” (NARA, 1994, p.3) 

Pensando no ponto de vista de significado, Lemaire (1994) conceitua a autenticidade como a relação entre a 
verdade e a sinceridade entre o emissor da mensagem e o conteúdo, isto é, quando a mensagem é 
transmitida sem a presença de interferência. O Compromisso de Brasília (1995) considera que a 
autenticidade está associada com a ideia de verdade: “Autêntico é o que é verdadeiro, o que é dado como 
certo, sobre o qual não há dúvidas” (BRASÍLIA, p. 3, 1995, grifo nosso).  A Declaração de San Antonio (2007) 
associa a ideia de autenticidade com história e identidade: “Uma compreensão da história e do significado 
de um sítio ao longo do tempo são elementos cruciais para a identificação da sua autenticidade” (SAN 
ANTONIO, p.2, 1996, grifo nosso). Além disso, o Compromisso de Brasília (1995) também aborda a que a 
autenticidade contempla as mudanças que são resultantes do tempo, desde que, não alterem o seu caráter. 
Para Lemaire (1994), o tempo é o responsável pela modificação e/ou alteração da mensagem e, inclusive os 
traços que são alterados com o tempo, também podem ser considerados como autênticos pois são 
testemunhos da própria história do bem.  

Já de acordo com Stovel (2000), a Carta de Riga trata a autenticidade como um conjunto de atributos: 

“A autenticidade é uma medida do grau em que os atributos do patrimônio cultural 
(incluindo forma e design, materiais e substância, uso e função, tradições e técnicas, 
localização e configuração, e espírito e sentimento, e outros fatores) de forma credível e 
testemunhar com precisão o seu significado” (STOVEL, 2000, p. 2, tradução nossa) 

3 No texto “Sete proposições sobre o conceito de autenticidade e seu uso nas práticas do patrimônio histórico” resultante de 
discussões da Conferência de Nara. 

4 É preciso identificar um objeto para poder reconhecê-lo. (CHOAY, 1995). 

5 Elaborada através da motivação da inserção dos monumentos japoneses no Patrimônio Mundial, visto que a conservação de alguns 
monumentos (devido ao costume religioso) visavam a preservação da simbologia e não da materialidade. Tais fatores eram opostos 
a proposta de preservação da UNESCO. 
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Similarmente, a Carta de Cracóvia (2000) aborda a autenticidade como o “somatório das características 
substanciais, historicamente provadas, desde o estado original até à situação atual, como resultado das 
várias transformações que ocorreram no tempo” (CARTA DE CRACÓVIA, 2000, p.6). Do mesmo modo, a New 
Zeeland Charter (2010), trata a autenticidade como a “credibilidade ou veracidade das evidências 
sobreviventes e do conhecimento do valor do patrimônio cultural de um lugar” (CARTA DE NOVA ZELÂNDIA, 
2010, tradução nossa) e, por fim, o Documento de Madrid (2011) traz o tema como a “qualidade de um bem 
patrimonial para expressar seus valores culturais” (MADRID, 2011, tradução nossa). 

Já a integridade, é a qualidade do bem cultural em manter as suas características, isto é, quando uma 
edificação é considerada como íntegra, pode-se pressupor de que esta mantém as suas características 
“originais e/ou intencionais do artista”, que além de manter a sua integridade, também garantem a sua 
autenticidade.  Do mesmo modo, o Documento de Madrid (2011) menciona que as intervenções precisam 
manter tanto a autenticidade quanto a integridade. Para mais, o Documento (2011) trata a integridade como 
“medida da conservação em sua totalidade do estado original do patrimônio construído e de seus atributos” 
(DOCUMENTO DE MADRID, 2011, tradução nossa). Já a New Zeeland Charter (2010) traz a definição de 
integridade no item “glossário” associando-a como característica de intacto e de totalidade de algo, nos 
quais, mantém além dos significado e sentido, também os elementos tangíveis e intangíveis. 

De acordo com Sease (1997), as ações do conservador-restaurador6, devem embasar-se pelo respeito da 
integridade física, histórica e estética do objeto. Em 1999, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 
(ICOMOS) publicou a Principales for the preservation of Historic timber structures7, que apesar de ter ênfase 
sobre bens culturais em madeira, aborda que o “o principal objetivo da preservação e conservação é manter 
o histórico de autenticidade e integridade do patrimônio cultural” (ICOMOS,1999, p.1, grifo nosso, tradução 
nossa). Em seguida, o ICOMOS, em 2003, novamente associando o termo integridade com conservação e 
restauração, publicou a carta “Princípios para a análise, conservação e restauro estrutural do patrimônio 
arquitetônico (2003)”. Este documento, aborda que o valor de patrimônio não se limita na aparência, mas 
também na integridade dos seus componentes e, além disso, o documento menciona que para avaliar o 
estado de integridade é preciso levar em consideração a permanência dos elementos, a representação 
completa dos seus traços e processos e, por fim, o bem precisa ser capaz de resistir aos efeitos adversos 
provocados possivelmente pelo tempo e por possíveis negligências.  

Sendo assim, através dos fundamentos teóricos apresentados, pode-se considerar que a integridade e 
autenticidade, são termos distintos, mas correlacionados, pois, a autenticidade representa a verdade 
associada ao conjunto de características que o bem apresenta e, a integridade, é a qualidade em manter 
essas características.  

Identidade e Memória  

Outros termos que estão associados ao significado cultural são a identidade e memória, que assim como o 
tema anterior, são dois conceitos distintos, mas, que podem ser unificados e serem considerados como um 
só. Para Candau (2016) o conceito de identidade e memória são indissoluvelmente ligados. Tal afirmação 
pode ser justificada pelo fato da memória simbolizar as nossas lembranças e, a identidade representar a 

                                                           
6 Profissional que atua diretamente na conservação, preservação e restauração de bens culturais móveis e integrados. 

7 Princípios para a preservação de estruturas históricas em madeira. 

5305



 

nossa sensação de pertencimento. Sendo assim, Izquierdo (1989, p.89) menciona: “Sou quem sou porque 
me lembro quem sou”.  De acordo com Pollak (1992), a memória não é considerada apenas como um fato 
individual, mas também, pode ser um fenômeno coletivo e social e por isso, Halbwachs (2003) descreve que 
“o homem se caracteriza essencialmente por seu grau de interação no tecido das relações sociais”. De acordo 
com Izquierdo (1989), a memória é:  

“Nosso senso histórico e nosso sendo de identidade [...] Há algo em comum entre todas 
essas memórias: a conservação do passado através de imagens ou representações que 
podem ser evocadas. ” (IZQUIERDO, 1989, P.89)  

Levando em consideração essas afirmações, é possível compreender que a relação do patrimônio cultural 
com o homem vai além da representação, isto é, o patrimônio é capaz de evocar memórias e proporcionar a 
um grupo ou a grupos, a rememoração da sua identidade e consequentemente o reconhecimento do seu 
pertencimento. Candau (2016), por exemplo, considera que a memória coletiva é uma expressão dada a 
representação de que membros de um mesmo grupo produzem, a respeito de uma memória supostamente 
comum. Já para Pollack (1992), a memória pode ser considerada como seletiva, ou seja, nem tudo é lembrado 
ou registrado, pois, a memória em parte, é herdada e também pode ser considerada como um fenômeno 
construído. Sendo assim, para Izquierdo (1989), a formação das memórias é seletiva e estas dependem de 
quatro fatores: a seleção, consolidação, incorporação de informações e formação de registros. 

Ao considerarmos que o patrimônio proporciona recordar momentos (memórias), do mesmo modo, Candau 
(2016) considera que as memórias proporcionam uma ilusão e possibilitam a rememoração de momentos. 
Assim sendo, Candau (2016) descreve que quando um objeto é detentor de valor patrimonial (precise de 
conservação, restauração e valorização), é sempre considerado como um marco e como uma identidade que 
representa um grupo específico. Desta forma, a Declaração de Amsterdã (1975) aborda que o significado 
cultural do patrimônio arquitetônico, depende, também da preservação histórica do ambiente, para que o 
homem possa encontrar a sua identidade e se reconhecer perante a sociedade. Além desta, a Declaração do 
México (1985), traz o reconhecimento da identidade como fator essencial para a preservação do patrimônio. 
De acordo com esta Declaração, a identidade cultural é considerada como uma: 

“[...]riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie humana ao mobilizar 
cada povo e cada grupo e nutrir-se de seu passado e a colher as contribuições externas 
compatíveis com a sua especificidade e, continuar, assim, o processo de sua própria criação” 
(DECLARAÇÃO DO MÉXICO, 1985, P.2)  

Partindo deste ponto de vista, pode-se pressupor de que o patrimônio cultural, através do reconhecimento 
da sua identidade, representa um grupo ou uma sociedade, do mesmo modo que a preservação destas 
características, colaboram para manter viva a história e a mensagem que o bem transmite.  

Valor 

Por fim, a última questão associada ao significado cultural é o valor. O termo valor, no seu sentido lógico, é 
associado à sua importância, que pode ser simbólica ou quantitativa – preço. Sendo assim, é dubitável 
correlacionar patrimônio cultural e valor e não mencionar Alois Riegl8, que foi responsável por uma das 

                                                           
8 Historiador de arte e responsável pela elaboração do livro “O Culto Moderno dos Monumentos” em 1903. 
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principais teorias acerca da atribuição de valores no patrimônio. A partir dos conceitos de Riegl, o patrimônio 
passou a não ser estudado em si, mas sim, através dos valores que lhe são atribuídos, criando, portanto, uma 
teoria de valores. Para Choay (2000), Riegl apresentou reflexões inovadoras que foram responsáveis por 
influenciar as práticas nas políticas de preservação. Sendo assim a partir da teoria de valores criada por ele, 
o monumento passava a ser um objeto social e, através da atribuição de diferentes valores, eram elaboradas
diferentes recomendações de preservação, que eram fundamentadas no juízo crítico de valor.

Assim, segundo Fonseca e Dória (2008), Riegl foi responsável por apresentar diferentes percepções que o 
contato com o monumento proporcionava aos indivíduos. Por isso, o monumento, também passou a ser 
considerado como um evento histórico localizado em um tempo e em um espaço (FONSECA E DÓRIA, 2008). 
Através disso, Riegl (2014) considera que todo o monumento histórico, também é um monumento artístico. 
Riegl (2014) criou três categorias de valoração, que apresentam subdivisões, sendo elas: valor artístico – 
associado à preferências e gostos, valor de rememoração – associados à memória e a representatividade e, 
valor de contemporaneidade – valorização do que é atual.  

Além do Riegl, outros documentos oficiais também abordaram o tema valores. A Carta de Cracóvia (2000), 
por exemplo, aborda que a seleção dos valores associada ao patrimônio, é essencial para elaborar um projeto 
de conservação:  

“A pluralidade de valores do património e a diversidade de interesses requerem uma 
estrutura de comunicação que permita uma participação efetiva dos cidadãos no processo, 
para além dos especialistas e gestores culturais” (CRACÓVIA, 2000, P.5.)  

Similarmente, o Documento de Madrid (2011) menciona que os valores intangíveis que acercam o patrimônio 
podem ser “históricos, sociais, espirituais e oriundos de gênios criativos”. 

“Seu significado cultural pode residir tanto em seus valores tangíveis, sua localização, 
design, sistemas de construção, instalações, material, estética e uso, como também genial 
intangível, histórico, social, científico, espiritual ou criativo, ou ambos. ” (MADRID, 2011, P. 
4)  

A partir dessas atribuições, quando o bem cultural possui o reconhecimento como patrimônio cultural, os 
valores que os cercam também induzem o seu significado cultural. Estes valores, podem permear entre o 
monetário, histórico e artístico, mas, acima de tudo, ele apresenta valor no contexto no qual está inserido. 

A SALVAGUARDA DO SIGNIFICADO CULTURAL: EXEMPLO DE PELOTAS 

A cidade de Pelotas, localizada ao Sul do estado do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, desenvolveu 
em suas construções uma estilização arquitetônica, proveniente do ápice econômico causado pela expansão 
da exportação do charque — carne salgada. Com isso, a cidade dispõe de representativos conjuntos 
arquitetônicos — principalmente característicos do Luso Brasileiro e do Eclético —  e uma série de legislações 
que buscam a preservação destes bens culturais. Para Diogo (2009), o acervo arquitetônico Eclético de 
Pelotas é considerado como um dos maiores de todo o País, resultando, inclusive na inserção de cerca de 
1300 prédios no inventário.  

Levando em consideração a representatividade do patrimônio pelotense, acredita-se que a cidade seja 
detentora de políticas de preservação consistentes para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural e 

5307



 

consequentemente assegurar o seu significado cultural. Sendo assim, dentre as diversas ações de 
preservação desenvolvidas na cidade, neste artigo, serão apresentadas cinco: Lei 4.568/2000, Lei nº 
5,146/2005, Níveis de Preservação, Manual de Usuário de Imóveis Inventariados e Dia do Patrimônio. Além 
destes, também será apresentado o recente reconhecimento de patrimônio material e imaterial de Pelotas 
como Patrimônio Cultural Brasileiro. 

Lei nº 4.568 de 2000. 

A cidade apresenta uma preocupação com o seu patrimônio desde 1950, quando o primeiro monumento9 
(Figura 2)  foi tombado ao nível federal e, em 1970, quando o conjunto arquitetônico — Casas 02,06 e 08 
(Figura 3) — foram tombados também ao nível federal. Todavia, as primeiras ações efetivas começaram a 
aparecer em 1982 com a Criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC). Este 
conselho — formado por profissionais de áreas multidisciplinares, como história, arquitetura, turismo e 
educação — deu andamento a diversas questões envolvendo o patrimônio, especialmente, analisando cerca 
de 10 mil prédios e os inserindo, em 1987, em inventário, tombamento provisório e definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Obelisco Republicano 

Fonte: https://www.panoramio.com/user/3647801?photo_page=2 
 
 

                                                           
9 Denominado Obelisco Republicano, este foi o único monumento erguido no Brasil durante a Monarquia. Fonte: Diário Popular de 
08 de Janeiro de 1956, p.3. 
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Figura 3: Casarões 02,06 e 08 localizados no entorno da Praça Coronel Pedro Osório  

Fonte: http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/pelotas_faianca.htm 

Em 1996, através da lei nº 4.09310,  outro conselho, denominado Conselho Municipal da Cultura (CONCULT), 
foi responsável pela consolidação e andamento nas questões patrimoniais. No entanto, foi através de um 
movimento persistente formado por membros da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e técnicos do 
poder público, que deram origem ao Sistema Municipal de Preservação Cultural (SIMPAC), que alavancaram, 
substancialmente, as políticas na cidade. Para Almeida e Bastos (2006, p. 102), o SIMPAC, sobretudo, buscou 
“formas de preservação, cadastro e classificação dos bens imóveis de interesse cultural, incentivos, 
restrições, avaliação do entorno para novas inserções e etc.”. Este sistema, consequentemente, impulsionou 
a criação da Lei nº 4.568 de 2000, cujo a principal finalidade é regulamentar o inventário — que é o atual e 
principal instrumento de preservação na cidade — e, determinar as diretrizes de preservação para os imóveis 
inventariados. Dentre as principais contribuições da lei, estão a criação de quatro Zonas de preservação do 
Patrimônio Cultural – ZPPCs, que foram criadas levando em consideração a formação da cidade (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4: Localização das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas.   
Fonte: Manual do Usuário de Imóveis Inventariados, 2008. 

                                                           
10 Atualmente substituída pela Lei nº 5.223 de 2006. 
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A lei é acompanhada de dois decretos, o nº 4.490 de 2003 e o nº 4.703 de 2004, nos quais listam todos os 
imóveis que estão inseridos no inventário, somando cerca de 2.091 inscrições.  Além disso, a lei prevê que 
os imóveis inventariados devam necessariamente manter suas fachadas públicas e volumétricas, assim como, 
os imóveis confrontantes laterais (localizados ao lado do bem) precisam manter compatibilidade volumétrica 
e tipológica com o bem inventariado. Segundo Almeida (2006), a indicação de diretrizes para os imóveis 
confrontantes, tem como finalidade qualificar a paisagem urbana e, assegurar de que as novas inserções 
urbanas se enquadrem com o contexto urbano.  

Para mais, nos imóveis inseridos no inventário, são permitidas intervenções de conservação, reparação, 
restauração, consolidação e reciclagem, desde que aprovadas pelo poder público e, essencialmente, não os 
descaracterizem. Outrossim, para os proprietários que infringirem alguma das normativas propostas a partir 
da lei, ou seja, causem mutilação, demolição ou desequilíbrio ao imóvel, estarão sujeitos a uma multa de 100 
a 1000 Unidades de Referência do Município – URM. A partir de 2001, o departamento que era responsável 
pelo patrimônio de Pelotas, foi transformado em Secretaria Municipal da Cultura (SECULT), nos quais, 
ocasionaram a ampliação técnica e administrativa do setor. Através de um acordo entre a SECULT e a 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel), no ano de 2017, foi feita uma verificação em todos os imóveis 
inventariados, com o propósito de verificar a preservação e, atualizar a listagem dos imóveis integrantes. A 
intenção é que esta lista seja publicada em 2018.  

Lei nº 5.146 de 2005. 

Com a ampliação do corpo técnico e consequentemente a consolidação da SECULT, novos debates acerca da 
preservação do patrimônio se intensificaram. Através disso, no ano de 2005, foi promulgada a lei nº 5.146 
cujo prevê a isenção do Imposto Predial e Território Urbano (IPTU) aos imóveis integrantes no inventário. 
Esta lei propõe que, ao invés do proprietário pagar o imposto, este valor seja destinado no investimento 
monetário em melhorias no seu imóvel. Atualmente, a isenção é feita através do site da Prefeitura11, onde, 
o proprietário solicita a isenção, o requerimento é gerado e, este, é avaliado pelo departamento. A avaliação
é feita através de vistorias feitas pelos técnicos da SECULT que, emitem um parecer técnico do estado de
conservação do imóvel e, as melhorias sugeridas para aprimorar a preservação do bem.

Esta vistoria, é concedida somente para os imóveis cujos proprietários solicitaram o benefício. A primeira 
solicitação é sempre concedida, no entanto, para manter o benefício, é necessário atender as solicitações 
propostas pela Secretaria. Para mais, esta lei, além de proporcionar uma interação entre o poder público e o 
os proprietários, também permite, por parte da secretaria um maior controle acerca dos imóveis, 
principalmente através da verificação do seu estado de conservação e mais, permite que a secretaria indique 
diretrizes de preservação para estes bens culturais.  

Níveis de Preservação 

Dando continuidade às legislações de salvaguarda do patrimônio, em 2008, foi decretada a Lei nº 5.502, que 
institui o III Plano Diretor da cidade, onde, estão dispostos quatro níveis de preservação para os imóveis 
inseridos no inventário. A criação destes níveis busca categorizar as relevâncias arquitetônicas, históricas e 
estruturais dos imóveis e, indo além, propõe critérios de intervenção e de preservação conforme os 

11Disponível em: http://www.pelotas.com.br/ 
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remanescentes do seu estado de conservação. Para a inserção dos imóveis em cada um dos níveis, são 
levados em consideração três critérios, que estão subdivididos em outras características: Avaliação intralote 
— Características arquitetônicas; Leitura da paisagem — Relação do imóvel com o seu entorno; 
Descaracterização — Intervenções que modificaram as características originais da edificação.  

A partir da avaliação destes três critérios de forma quantitativa, o imóvel é inserido em um dos quatro níveis 
de preservação. O Nível de Preservação 1, equivale a um tombamento, isto é, o imóvel inserido neste item, 
enseja um grau de excepcionalidade, devendo, portanto, manter suas características internas e externas. Já 
o Nível de Preservação 2, é mais adaptável que o nível anterior e, neste, constam grande parte dos imóveis 
inseridos no inventário. Sendo assim, os imóveis inseridos no nível 2, também apresentam índice de 
excepcionalidade, mas, devem manter suas características externas — incluindo fachada e volumetria, no 
entanto, podem vir a sofrer alterações internas — desde que não alterem a sua composição externa 
(volumetria).  

Por fim, os níveis 03 e 04, diferentemente dos anteriores, são mais flexíveis, pois podem vir a sofrer 
alterações internas e externas, desde que aprovadas pelo poder público. No Nível de Preservação 03, por 
exemplo, estão inseridos os imóveis que acompanham ou são complementares de imóveis de níveis 01 e 02. 
Estes imóveis podem sofrer alterações internas e externas, a fim de integrar a sua composição arquitetônica, 
no entanto, estes, não podem vir a sofrer descaracterizações na sua volumetria. Já os imóveis do Nível de 
Preservação 04, não apresentam tanta relevância arquitetônica, artística ou histórica ou então, suas 
características já estão tão descaracterizadas, de modo que não podem ser identificadas. Para estes imóveis, 
podem ser realizadas intervenções internas, externas e, inclusive, demolições parciais ou totais, desde que 
aprovadas pelo poder público.  

Educação patrimonial: Dia do Patrimônio e Manual de Usuário de Imóveis Inventariados 

Além da criação de legislações para expandir e proporcionar a sensação de pertencimento e identificação da 
sociedade com os bens culturais, é necessário promover ações específicas de educação patrimonial. A 
educação patrimonial pode ser considerada como um processo contínuo e permanente, que procura, 
metodologicamente expandir questões patrimoniais perante a sociedade, especialmente através da 
educação e contato, incentivando o conhecimento, apropriação e valoração do patrimônio.  

Sendo assim, a cidade de Pelotas, desenvolve desde 2013 o projeto denominado Dia do Patrimônio, onde, o 
poder público juntamente com o apoio de voluntários12, possibilitam à sociedade a visita a diversos casarões 
da cidade. Além disso, durante o evento, também são disponibilizadas grades de programação com diversos 
eventos culturais. Consequentemente, através do sucesso do projeto, em 2016, a cidade foi contemplada 
com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade13, a considerando como referência de ação patrimonial, com 
o tema referente a herança cultural africana.  

                                                           
12 Denominados de Agentes do Patrimônio. 

13 Este prêmio foi criado em 1987, no qual a finalidade, além de homenagear Rodrigo Melo Franco de Andrade, também busca 
reconhecer ações de preservação em território nacional. No ano de 2018, o prêmio estará na sua 31º edição. Disponível em: 
http://diariodamanhapelotas.com.br/site/dia-do-patrimonio-pelotas-recebe-premio-na-bahia/ . Acesso em 24 de Janeiro de 2018.   

5311



 

Além do Dia do Patrimônio, através do financiamento do Projeto Monumenta, a SECULT juntamente com a 
Prefeitura elaborou o Manual de Usuário de Imóveis Inventariados, no qual a principal finalidade, além de 
expor informações históricas sobre a cidade, apresenta diretrizes de conservação e preservação para os 
imóveis inseridos no inventário. Dentre as principais intervenções que são permitas a estes imóveis estão:  
Alterações no interior do imóvel, até mesmo demolições de paredes; Troca de madeiramento do telhado, no 
entanto, a cobertura das telhas cerâmicas deverá ser mantida; Inserções no fundo do lote, desde que não 
sejam visíveis do passeio público; Utilização de aparato publicitário – sem encobrir os elementos 
compositivos da fachada; Alterações nas fachadas que tenham sido previamente aprovadas; Transações 
imobiliárias e/ou comerciais. (SECULT, 2008). 

Por outro lado, dentre as intervenções que não são permitidas aos imóveis, estão, principalmente: 
“Alterações na fachada que descaracterizem o imóvel e alterações na volumetria do imóvel, ou seja, 
intervenções que alterem a inclinação e forma da distribuição do telhado” (SECULT, 2008, p.37). Além disso, 
o manual também apresenta diretrizes para a inserção de elementos descaracterizantes, sendo eles, caixa 
de medição de energia elétrica, aparelhos de ar condicionado, toldos e aparato publicitário. Este manual é 
ofertado, de forma gratuita a todos os proprietários dos imóveis inseridos no inventário.  

Por fim, a cidade de Pelotas, além de apresentar uma secretaria específica que trabalha diretamente com o 
patrimônio, também possui Instituições de ensino que formam profissionais capacitados e que, diretamente 
ou indiretamente colaboram para a própria expansão do conceito, para a formação de leis, principalmente 
no campo da pesquisa.  Além da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a cidade é uma das poucas, em todo 
o país, que possui cursos de Conservação e Restauração e de Museologia, além dos cursos de Turismo, 
História, Antropologia e demais cursos correlacionados. 

Reconhecimento de Patrimônio Cultural Brasileiro 

Recentemente a cidade de Pelotas foi contemplada com dois reconhecimentos ao nível nacional: o 
Tombamento de Conjunto Histórico14 como Patrimônio Cultural Brasileiro e o reconhecimento da tradição 
doceira15 como Patrimônio Imaterial Brasileiro. O Tombamento do Conjunto Histórico como Patrimônio 
Cultural Brasileiro contempla quatro praças, sendo elas: José Bonifácio, Coronel Pedro Osório (Figura 5), 
Piratinino de Almeida, Cipriano Barcelos; o Parque Dom Antônio Zattera; a Chácara da Baronesa e a 
Charqueada São João. 

                                                           
14 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4652/conjunto-historico-de-pelotas-rs-agora-e-patrimonio-cultural-

do-brasil. Acesso em: 21 de Maio de 2018. 
15 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4653/tradicao-doceira-de-pelotas-rs-e-reconhecida-como-
patrimonio-imaterial-brasileiro. Acesso em: 21 de Maio de 2018. 

5312

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4652/conjunto-historico-de-pelotas-rs-agora-e-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4652/conjunto-historico-de-pelotas-rs-agora-e-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4653/tradicao-doceira-de-pelotas-rs-e-reconhecida-como-patrimonio-imaterial-brasileiro
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4653/tradicao-doceira-de-pelotas-rs-e-reconhecida-como-patrimonio-imaterial-brasileiro


Figura 5: Praça Coronel Pedro Osório  
Fonte: https://viagem.uol.com.br/album/guia/pelotas_album.htm 

O reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro ocorreu através da representatividade histórica, 
artística e paisagística desses bens. De acordo com o IPHAN, este conjunto será inserido em três livros 
tombos, sendo eles: Histórico, Belas Artes e Arqueológico, etnográfico e paisagístico. Já o reconhecimento 
da tradição doceira como Patrimônio Imaterial Brasileiro, teve como finalidade reconhecer e valorizar o 
processo, isto é, o saber fazer do doce tradicional desenvolvido na cidade e região (Figura 6).  

Figura 06: Doce de Pelotas  
Fonte: Iphan, http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4653/tradicao-doceira-de-pelotas-rs-e-reconhecida-como-patrimonio-imaterial-

brasileiro 

Esse reconhecimento, é resultante de um longo estudo, onde, foram resultantes do vínculo entre o Iphan, 
Programa Monumenta e a Universidade Federal de Pelotas. 
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CONCLUSÃO 

A construção da noção de patrimônio como um conceito coletivo levou séculos para se consolidar e ainda 
hoje é passível de discussões. Ainda assim, quando falamos em patrimônio cultural, também falamos sobre 
significado cultural. No entanto, a compreensão do significado cultural não é uma tarefa fácil pois, não tem 
como pensar nele como um conceito único, já que envolve diversas questões intangíveis, como por exemplo 
a autenticidade e integridade, identidade e memória e, valor, sendo considerados como tópicos 
indissociáveis e complementares. A autenticidade, por exemplo, é uma forte característica que agrega 
significado cultural, pois esta, garante e assegura a verdade dos aspectos associados ao patrimônio, assim 
como a integridade, que é a qualidade do bem cultural em manter as suas características originais e/ou 
intencionais do artista.  

Por outro lado, a autenticidade juntamente com a integridade de um bem, são capazes de evocar memórias 
a um grupo ou sociedade que consequentemente proporcionam uma sensação de pertencimento, de 
representatividade, isto é, uma rememoração da sua própria identidade. Do mesmo modo, o significado 
cultural também pode estar associado aos valores que lhes são atribuídos e estes, podem permear entre o 
histórico, artístico e até mesmo o monetário. Tais atribuições nos levam a pressupor que para um bem 
apresentar significado cultural, ele precisa apresentar um conjunto de características consistentes que 
justifiquem o seu significado e consequentemente a sua preservação. 

Ao considerarmos que o significado cultural transcende as questões físicas, é necessário um conjunto de 
normas, ações e legislações, que assegurem a preservação destes imóveis. Sendo assim, neste trabalho, foi 
apresentado como exemplo, a cidade de Pelotas, que desenvolve diversas ações protetivas, educativas e 
patrimoniais que visam a preservação da materialidade do patrimônio e do significado cultural.  Dentre as 
principais ações elencadas, destacam-se a Lei nº 4.568 que regulamenta o instrumento do inventário, a lei 
nº 5.146 que prevê a isenção de IPTU aos imóveis inseridos no inventário, os níveis de preservação e duas 
ações educativas, sendo elas o Dia do Patrimônio e o Manual de Usuário de Imóveis Inventariados. 

Através dos conceitos apresentados, pode-se considerar que as atribuições referentes ao significado cultural, 
necessitam estar embasadas com informações, isto é, as fontes que conferem as informações acerca de um 
bem cultural, precisam ser verídicas, pois, podem afetar positivamente e até mesmo negativamente o 
significado e a atribuição de um patrimônio cultural. Considerando que o significado cultural só fará sentido 
para o grupo no qual está inserido, este significado é atribuído através de um processo – juntamente com a 
educação patrimonial e não deve ser imposto, ou seja, ele precisa ser representativo, despertar o senso de 
reconhecimento no meio o qual está inserido e acima de tudo, ser detentor de informações coerentes acerca 
dele.  

Pelotas, por exemplo, possui um corpo técnico na Secretaria Municipal da Cultura capacitado e, além disso, 
também conta com auxílio da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica de Pelotas, para 
auxiliar, incentivar e aprofundar pesquisas e questões referentes ao patrimônio. Por isso, ao analisarmos as 
políticas públicas desenvolvidas em Pelotas, pode-se pressupor que o município procurou acompanhar as 
discussões nacionais e desenvolveu legislações consistentes para garantir a salvaguarda do patrimônio e 
assegurar o seu significado cultural. 
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USUARIO 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE. 

RESUMO: 
O homem interage com o espaço e este influência nas suas sensações e comportamentos. O objetivo do artigo foi 
analisar o espaço urbano com a metodologia de avaliar a percepção do usuário. O local escolhido para o estudo foi a 
área central da cidade de Caruaru-PE. A área foi escolhida pela sua importância cultural e econômica para o município, 
onde se convergem o uso comercial e residencial. Aplicaram-se questionários e mapas mentais para analisar as 
percepções em relação às características físicas que compõem a paisagem. Sensações de insegurança e inquietude 
foram mencionados. A falta de vegetação e desordem do trânsito foi citada como responsável por tornar a praça 
pouco atrativa. Sugere-se a elaboração de diretrizes para melhorar a relação homem x ambiente. 
PALAVRAS-CHAVE: Percepção; ambiente; urbanismo. 

ABSTRACT: 
Man interacts with space and this influence in his sensations and behaviors. The objective of the article was to analyze 
the urban space with the methodology to evaluate the user 's perception. The place chosen for the study was the 
central area of the city of Caruaru-PE. The area was chosen because of its cultural and economic importance for the 
municipality, where commercial and residential use converge. Questionnaires and mental maps were applied to 
analyze the perceptions regarding the physical characteristics that compose the landscape. Feelings of insecurity and 
restlessness have been mentioned. The lack of vegetation and traffic disorder was cited as responsible for making the 
square unattractive. It is suggested that guidelines be developed to improve the relationship between man and the 
environment. 
KEYWORDS: perception; environment; urbanism. 

RESUMEN: 
El hombre interactúa con el espacio y esta influencia en sus sensaciones y comportamientos. El objetivo del artículo fue 
analizar el espacio urbano con la metodología de evaluar la percepción del usuario. El lugar elegido para el estudio fue 
el área central de la ciudad de Caruaru-PE. El área fue elegida por su importancia cultural y económica para el 
municipio, donde se convergen el uso comercial y residencial. Se aplicaron cuestionarios y mapas mentales para 
analizar las percepciones en relación a las características físicas que componen el paisaje. Se han mencionado 
sensaciones de inseguridad e inquietud. La falta de vegetación y desorden del tránsito fue citada como responsable de 
hacer la plaza poco atractiva. Se sugiere la elaboración de directrices para mejorar la relación hombre x ambiente. 
PALABRAS-CLAVE: la percepción; medio ambiente; urbanismo. 
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INTRODUÇÃO 

Caruaru é uma das primeiras cidades e mais populosa do Agreste Pernambucano. Atualmente é 
considerada a mais importante do pólo econômico, médico-hospitalar, acadêmico, cultural e turístico da 
região. Tornou-se conhecida mundialmente por possuir o maior entreposto comercial do nordeste, o Alto 
do Moura, que passou a ser reconhecido como o maior centro de artes figurativas da América Latina. 
Também possui uma das maiores feiras ao ar livre do mundo, a Feira de Caruaru (Figura 1), tombada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio imaterial do país. Além 
disso, atrai anualmente milhares de turistas para a maior festa junina do mundo. 

Assim como outras cidades, Caruaru possui uma variedade de espaços públicos que compõe e caracterizam 
a sua imagem, como ruas, edifícios, parques e praças que passam a serem vistos como referências 
geográficas simbólicas. Sendo assim, Caruaru possui uma área central onde é possível identificar uma 
determinada importância histórica, pois é nela onde se encontra o marco zero da cidade, lugar que 
representa para o cidadão caruaruense o início de uma forte cultura e tradição e o surgimento das 
atividades comerciais que originaram a Feira de Caruaru, hoje o principal marco econômico da cidade. 
Também carrega algumas características da arquitetura de sua formação e possui em suas mediações 
alguns dos principais museus que preservam a história e cultura da cidade (Figura 2 e 3), as suas feiras, 
localizadas no parque 18 de maio e a primeira igreja de Caruaru, Igreja de Nossa Senhora da Conceição 
(Figura 4), fundada no ano de 1789. Com o surgimento do pequeno comércio de itens e serviços ligados ao 
gado no final do século XVIII, mais tarde reforçada pelas estradas de ferro que permitiram a conexão com 
outros estados do nordeste, resultou no rápido crescimento da feira, que, por sua vez, impulsionou o 
comércio formal e informal (LACERDA, 1972; TENORIO; CARVALHO; ZHAYRA, 2014).  

Figura 1: Feira de Caruaru. 
Fonte: Prefeitura de Caruaru (2016) 
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Figura 2: Museu memorial da cidade de Caruaru. 

Fonte: Prefeitura de Caruaru (2016) 

 

 
Figura 3: Museu do cordel Olegário Fernandes. 

Fonte: Prefeitura de Caruaru (2016) 
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Figura 4: Igreja Nossa Senhora da Conceição. 

Fonte: Prefeitura de Caruaru (2016) 

Dessa forma, por se tratar de um espaço urbano causador de grande impacto cultural e econômico, 
atraindo moradores e turistas durante todo o ano, a área central da cidade de Caruaru foi escolhida como o 
local de estudo para investigar os desejos, expectativas e carências de seus frequentadores. Buscou-se por 
meio de entrevistas e mapas mentais verificar as sensações imediatas e experiências vividas, tendo como 
objetivo principal analisar a área central através de como os usuários interagem com o ambiente. 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

A Psicologia Ambiental surgiu após a Segunda Guerra Mundial, tendo os primeiros livros publicados na 
década de 70, como estudo para avaliar a inter-relação entre a pessoa e o meio ambiente físico e social. 
Esse estudo provém do quadro da política de reconstrução das cidades no processo pós-guerra, onde os 
arquitetos e planejadores urbanos, juntamente com os cientistas do comportamento, começaram a refletir 
que o papel e as necessidades dos espaços públicos não se limitavam apenas aos princípios de construção e 
estética, mas também as necessidades psicológicas e comportamentais (MELO, 1991). 

Desta forma, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para entender todo conjunto 
que compõe o meio físico e a sua relação direta com os usuários, pois cada indivíduo irá perceber, reagir e 
responder de forma diversa às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas e estímulos ou 
manifestações decorrentes são resultados das percepções (individuais e coletivas), processos cognitivos, 
julgamentos e expectativas de cada pessoa que, muitas vezes, podem ser insatisfatórias. Diante disso, a 
percepção pode ser seletiva, afetiva e traduzida por filtros mentais de forma única, podendo assemelhar 
com as características dos indivíduos (ROOSEVELT et al, 2004). 
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Logo, os estudos de percepção de um espaço urbano devem levar em consideração não só os conteúdos do 
espaço físico, mas também a experiência passada pelo observador, suas associações visuais, auditiva e 
olfativa, assim como as características de personalidade, sentimentos, valores e crenças. A complexidade 
de todos esses fatores somada às experiências do observador resulta na construção da paisagem cultural 
(FILHO; OILVEIRA, 2015). 

A particularidade do indivíduo no processo de construção de uma imagem é estabelecida de acordo com o 
seu repertório e na forma como compreende o mundo. O indivíduo está em plena conexão com o mundo 
em que vive. É importante ressaltar que o primeiro contato estabelecido entre o homem com o ambiente 
ocorre por meio dos sentidos que se interligam e são materializados pelo contato de forma subjetiva 
(RHEINGANTZ et al, 2005). 

As cidades desempenham o papel de estabelecer significados em seus elementos construídos que através 
da percepção, ingressam no sistema cognitivo dos seus moradores. Com o tempo, essas percepções são 
compartilhadas por grupos de indivíduos até se tornarem referências para os cidadãos, permitindo uma 
melhor orientação nas cidades e familiarização da paisagem urbana. Com base nisso, os urbanistas 
desenvolvem a capacidade de observar o espaço e seu devido uso, permitindo identificar técnicas 
adequadas para o planejamento e desenvolvimento de novas formas que estimulem a vivência no 
ambiente (CASTELLO, 2005). 

No momento em que se organiza os espaços e se planeja uma estrutura urbana, nota-se que as praças são 
verdadeiros elos entre os diversos espaços criados, sendo considerado um setor público que pertence à 
toda sociedade. As praças exprimem locais de bate papo e reencontros. Para outros usuários também 
podem significar trocas de experiências, lazer, meditação ou ainda um local fundamental para vida social e 
trocas de mercadorias. As praças também são intituladas como organismos vivos, passíveis de 
transformação que como qualquer organismo, com o passar dos anos, altera-se e quando não for cuidado, 
deteriora-se (LOBODA; DE ANGELIS, 2005). 

Ao longo do tempo, as praças passaram por algumas mudanças nos diversos aspectos que as envolvem. 
Pode-se verificar que o aumento da poluição sonora e ambiental é uma forma de poluição disseminada nas 
sociedades industrializadas, sendo o Brasil um dos líderes em nível de ruído. Outra mudança significativa 
nos dias atuais consiste no fato destes locais serem vistos como espaços abandonados, pontos de drogas e 
prostituição e, muitas vezes, considerados problemas urbanos que propiciam um prejuízo na saúde física e 
mental da população (LIMA; CARVALHO, 2010). 

Com isso, o tempo de permanência e sensação de bem-estar através dos aspectos sensoriais são atribuídos 
ao conforto ambiental. Como exemplo, pode-se citar a sensação de letargia e redução da produtividade 
quando os indivíduos permanecem expostos às altas temperaturas. Outro ponto que merece destaque é o 
aspecto acústico que promove inquietação e nervosismo quando repetitivo e elevado, ou a sensação de 
insegurança e medo quando escasso. Sendo assim, os espaços públicos devem ser ambientes desejados e 
colocados à disposição da população como uma forma de assegurar a qualidade e preservação (BESTETTI, 
2010). 

Estudar o impacto da relação do espaço e seu indivíduo significa analisar relações com um mesmo 
direcionamento. Desta forma, a reaproximação do homem com a natureza é resultante de uma reeducação 
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e percepção ambiental, agindo como forma de proteção ao meio natural, garantindo melhor qualidade no 
futuro do usuário (FERNANDES; PELISSARI, 2003). 

A adequação na infraestrutura das cidades e nos equipamentos públicos, além de garantir a segurança é 
fundamental para atrair pessoas ao ambiente e promover atividades de lazer (LONDE, MENDES, 2014). 
Desta forma, tornam-se necessários estudos que avaliem a percepção dos usuários em ambientes públicos 
para que possam ser realizadas intervenções com o objetivo de integrar as pessoas ao espaço e garantir 
uma melhor qualidade de vida. 

No ano de 2014, foi implementado um novo projeto paisagístico para a Praça Coronel João Guilherme, no 
Marco Zero da cidade (JORNAL DE CARUARU, 2014). Logo, por meio desse artigo também será possível 
verificar os desdobramentos dessa ação. 

METODOLOGIA 

Para o estudo foi selecionado o município de Caruaru, situado no Estado de Pernambuco, e como local de 
investigação foi escolhido a Praça Coronel João Guilherme, localizada no Marco Zero, situada no Centro da 
cidade. O Marco Zero é o espaço urbano onde se concentra o comércio da cidade e há uma maior 
diversidade de pessoas. Com isso, podem-se coletar dados de diversas personalidades. Além disso, é o local 
que apresenta um fluxo contínuo e carrega grande parte da história de Caruaru. 

Atualmente, a Praça Coronel João Guilherme é caracterizada por grandes ruídos sonoros e escassez de 
vegetação e áreas sombreadas. O local apresenta uma boa iluminação natural por ser espaço aberto, 
entretanto necessita de melhoria na iluminação artificial no período noturno. Apresenta ainda traços de 
uma arquitetura colonial camuflada pelas fachadas das lojas comerciais. 

Participaram do estudo usuários a partir de 18 anos de idade, residentes no município há pelo menos 1 
ano, com aptidão para ler e escrever. Estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Foram excluídos os menores de 18 anos, os que estavam no local à passeio e que apresentavam algum tipo 
de deficiência visual e/ou auditiva. 

Para obtenção dos dados, foram realizadas entrevistas com o apoio de um questionário estruturado 
contendo sete questões simples e claras. A primeira questão consistiu na elaboração de um mapa mental 
que representasse o local da pesquisa. As demais questões foram aplicadas com representações de 
imagens de diferentes paisagens urbanas para que fossem escolhidas as que melhor retratassem o local 
atual e como gostariam que fossem. As sensações referentes ao local de estudo e o ambiente desejado 
também foram questionadas por meio de imagens. O questionário consistiu em duas questões abertas para 
que os participantes pudessem descrever o que havia de melhor no ambiente e o que poderia ser 
otimizado ou modificado. 

Foram escolhidos esses instrumentos para a pesquisa, pois por meio da entrevista pode-se obter uma 
maior aproximação com o respondente e possibilidade de obter informações, esclarecer dúvidas e realizar 
correções. No entanto, o entrevistador deve ter cuidado para não influenciar nas respostas dos usuários 
(AZEVEDO, 2012). O recurso dos mapas mentais permite analisar o objeto de estudo na forma como ele é 
observado a partir dos indivíduos, não utilizando informações já estabelecidas. Segundo Petchenick (1995), 
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os mapas mentais permeiam uma representação integrada multimodal com intuito de encontrar novos 
significados da realidade do que se vivencia neste espaço. 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados no programa Microsoft Excel versão 2013. 

RESULTADOS 

Visando compreender como ocorre o processo perceptivo do usuário referente à praça Marco Zero, foram 
entrevistados 37 usuários, sendo 62,2% do sexo feminino. A média da idade foi de 38,03 (±14,48).  

Durante a entrevista foi solicitado aos usuários uma representação das percepções vivenciadas na praça. 
Dos entrevistados, 29,73% representaram a sensação de agitação através de seus desenhos, referenciando 
a desorganização do espaço e alta temperatura presente no local (Figura 5). Outros 29,73% dos 
entrevistados referenciaram o espaço como um ambiente que guarda uma importância cultural e histórica 
na formação da cidade de Caruaru-PE. 

Figura 5: Mapa mental elaborado por um dos entrevistados. Questionário de pesquisa. 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

Observa-se através da Figura 6 que a sensação de agitação continua sendo representada, porém, desta vez, 
sendo referenciada a poluição sonora causada pelo trânsito caótico presente no local, tendo como 
consequência a perturbação e desconforto representado pelo autor do desenho. Essa inquietude causada 
pelo ambiente através da percepção do usuário dificulta a permanência do mesmo neste espaço público, 
causando impactos negativos no comércio e, consequentemente, no desenvolvimento econômico local. 
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Figura 6:Mapa mental elaborado por um dos entrevistados. 

Fonte: Acervo do autor (2017) 

A análise das representações dos entrevistados permite uma maior compreensão do desconforto 
psicológico que são gerados nos indivíduos, podendo ter como consequência o esvaziamento de sua 
função, levando esta praça pública a um estado de obsolescência simbólica e funcional. Com isso, caminhar 
neste lugar representa uma experiência fisiológica e cognitivamente negativa. Pode-se observar na Tabela 1 
as principais sensações relatas pelos usuários. 
 
REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO ATUAL n = 37 % 

Grande fluxo de pessoasem um dia de feira 12 32,43 

Congestionamento no trânsito 3 8,11 

Predominância de pedestres 14 37,84 

Edificações verticalizadas com tipologias modernas 1 2,70 

Espaço amplo e arborizado 5 13,51 

Centro comercial com escassez de pessoas 2 5,41 

   SENSAÇÕES CAUSADAS PELO ESPAÇO ATUAL 

  Proteção 2 5,41 

Medo 12 32,43 

Liberdade 6 16,22 

Aprisionamento 3 8,11 

Cansaço 10 27,02 

Disposição 4 10,81 

Tabela 1: Representações e sensações relatadas pelos usuários entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 
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Em relação à representação do espaço atual, observou-se que 37,84% dos entrevistados tiveram como 
escolha a imagem que representava a predominância de pedestres no local, seguido por 32,43% que 
associaram o espaço a recepção de um grande número de pessoas nos dias de feira. Nas entrevistas foi 
relatada uma sensação de desconforto causada pela desordem e dificuldade de circulação com a ocupação 
dos feirantes e feiristas. A questão de acessibilidade voltada para a circulação é ainda mais grave quando 
vinculada com o congestionamento causado pelos veículos. 

Ainda na Tabela 1, observa-se uma sensação de medo relatada por 32,43%. É importante salientar que 
apenas 5,41% relatou sentir-se seguro no ambiente de estudo.  Esse é um dado preocupante por se tratar 
de uma área central que recebe um grande e diversificado fluxo de pessoas diariamente. Durante o estudo 
foi observado à ausência de policiamento durante todo o dia, o que, por conseqüência, pode gerar sérios 
impactos como a perda de sua função social, além de afastar a comunidade que procura cada vez mais por 
locais em que se sintam mais “protegidos”. 

Dos 27,02% que relatou sentir cansaço, referiu o desconforto térmico causado pela falta de vegetação 
como o principal responsável por essa sensação. Esses dados não estão em acordo com o recomendado 
pela literatura. Nas cidades, a vegetação proporciona e importantes benefícios ao homem, dentre eles o 
bem estar psicológico (PIVETTA; FILHO, 2002). Estes benefícios estão relacionados com a estabilidade 
climática e conforto ambiental, considerando os aspectos relacionados a sombreamento e abrigo, além de 
influenciar nos efeitos estéticos e redução da poluição sonora, garantindo melhor qualidade de vida para 
população (OLIVEIRA; CECCHETO; CHRISTMANN, 2014). 

O desconforto térmico prejudica as atividades comerciais, pois se o espaço não favorece a permanência 
prazerosa dos usuários, podem ter suas atividades comprometidas. Esses dados também foram 
encontrados no estudo de FERREIRA (2005), onde os participantes relataram que a ausência da vegetação 
nas praças não torna o espaço atrativo para longa permanência. 

Quando questionado sobre o espaço desejado, 35,14% escolheram um espaço arborizado onde há 
diversidade de uso para o público em geral. Atualmente, existe uma pequena fonte de água no espaço e 
alguns dos entrevistados relataram sensação prazerosa ao observá-la. Porém, inúmeros dias da semana a 
mesma fica desligada, causando sensação de vazio no espaço. Estes dados trazem um confronto em relação 
à implementação do projeto paisagístico em 2014 na Praça Coronel João Guilherme, levando ao 
questionamento se, após a reforma, foi realizada a manutenção adequada para que a população usufrua 
desse ambiente. 
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REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO DESEJADO n = 37 % 

Espaço deserto 5 13,51 

Espaço arborizado com diversidade de usos e pessoas 13 35,14 

Centro de grandes metrópoles e sem vegetação 5 13,51 

Ambiente comercial com vegetação 7 18,92 

Predomínio de veículos e ausência de pedestres 0 - 

Centro comercial com bicicletas como transporte principal 7 18,92 

SENSAÇÕES DESEJADAS NO ESPAÇO 

Disposição 1 2,70 

Estimulante 2 5,41 

Liberdade 16 43,24 

Alegria 7 18,92 

Segurança 9 24,32 

Tranquilidade 2 5,41 

Tabela 2: Representações e sensações desejadas pelos usuários entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A sensação de inquietude referente ao espaço, fez com que 43,24% dos entrevistados mencionassem a 
sensação de liberdade como a mais desejada (Tabela 2). Os entrevistados descreveram a liberdade como 
consequência de um ambiente mais seguro, com vegetação e diversidade de usos em diferentes horários, 
trazendo para os usuários vida diurna e noturna ativa. 
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A MAIOR CARÊNCIA DO ESPAÇO n = 37 % 

Mobiliário urbano 5 13,51 

Organização 8 21,62 

Políticas públicas 2 5,41 

Segurança 16 43,24 

Vegetação 6 16,22 

   O MELHOR DO ESPAÇO 

  Comércio 18 48,65 

História 3 8,11 

Pessoas 5 13,51 

Vegetação 8 21,62 

Nada 3 8,11 

Tabela3: A carência e o melhor do espaço descrito pelos usuários entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Também foi questionado aos entrevistados, sobre as carências e potencialidades da praça. A maior parte 
dos participantes (48,65%) mencionou que o melhor do espaço é o fato do comércio não ser fragmentado e 
possuir variedade em toda sua extensão. Por outro lado, 43,25% afirmaram que o principal indicador de 
carência é a insegurança local. Esses dados corroboram com o estudo de LOCHE (2003) que aponta a 
segurança pública nas praças como um ponto positivo que proporciona uma maior proximidade entre o 
policiamento e a comunidade, com consequente aumento no tempo de permanência das pessoas no 
espaço. 

Os problemas com a segurança impedem que os comerciantes estendam o horário do comércio, sendo esta 
uma das estratégias utilizadas para melhorar as vendas.  Logo, com a sensação de insegurança, os usuários 
ficam impedidos de utilizar o espaço no horário noturno, prejudicando o rendimento comercial e tornando 
um aspecto inibidor que impossibilita um maior número de pessoas circulando.  

CONCLUSÃO 

Fica evidente an importância de realizar mais estudos de percepção ambiental nas cidades, com o intuito 
de conhecer as necessidades e expectativas da população em relação ao ambiente construído. Desse 
modo, a metodologia utilizada mostrou-se eficaz para a coleta de dados e, para propor melhorias que 
sejam adaptadas ao perfil dos usuários e atividades exercidas, com ênfase no conforto ambiental. 
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Sugere-se reduzir o fluxo de veículos no local estudado, com intuito de melhorar e ampliar o acesso aos 
transportes públicos. Dessa forma, estará reduzindo o congestionamento no trânsito, a sensação de 
agitação e ruídos. 

A ausência de vegetação é um outro aspecto que merece intervenção.  A implantação adequada de áreas 
verdes beneficiará os usuários nos aspectos físicos e psicológicos, além de melhorar o conforto térmico e 
sensações negativas que foram mencionados durante o estudo.  

Criar espaços de convivências onde possam existir apresentações culturais que promovam a interação da 
população é uma estratégia para aumentar a vitalidade e diversidade de uso do local. Desse modo, a 
identidade histórica e cultural estará sendo preservada com manifestações e atividades públicas e sociais 
que remetam a essa tradição. Contudo, o espaço se tornará mais atrativo e agradável para longo período 
de permanência. 

Quando melhores condições de vivência são proporcionadas ao ambiente, torna-o mais atrativo para os 
usuários e turistas, implicando positivamente no desenvolvimento social e econômico da cidade. A praça 
do Marco Zero é um ícone central na cidade de Caruaru e uma baixa qualificação poderá transformá-la em 
um espaço apenas de passagem. Com isso, as vendas e economia podem ser afetadas e sua história poderá 
se tornar efémera na memória dos usuários. 
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ANÁLISE DA DISCUSSÃO INSTITUCIONAL NO PROCESSO DE INVENÇÃO 
DO CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM/PA 

ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL DISCUSSION IN THE PROCESS OF INVENTION OF THE HISTORICAL 
CENTER OF BELÉM / PA  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente artigo se estabelece como parte de uma pesquisa que busca pontuar a participação e visão dos gestores e 

agentes institucionais que tiveram participação no processo de institucionalização do Centro Histórico de 
Belém, em seus limites, índices e parâmetros, no processo de elaboração de instrumentos de preservação. 
Neste recorte apresentamos os discursos de dois agentes desse processo: Um de participação na elaboração 
do Plano Diretor de 1993 de Belém, e outro na Lei do Patrimônio de 1994, que efetua o tombamento do 
Centro Histórico de Belém. Documentos estes que estabelecem um diálogo direto entre si, pois foram 
realizados sob as mesmas diretrizes e mentalidade em voga, e que permitem traçar o início e consolidação 
do processo de institucionalização do núcleo antigo da cidade de Belém. A partir dessas entrevistas, portanto, 
buscamos ir além das referências documentadas, e tentar alcançar, através dos depoimentos desses agentes, 
o panorama contextual em que se fundamentaram, as referências que tiveram e os seus interesses. De modo
a compreender não apenas critérios e metodologias de institucionalização, mas como a gestão do patrimônio
edificado e urbanística do centro histórico é um meio de institucionalizá-la.
PALAVRAS-CHAVE: centro histórico; gestão; institucionalização; preservação; tombamento.

ABSTRACT: 
The present article is as part of a research that aims to assess the participation and vision of the institutional agents who 
participated in the process of institutionalizing the Historical Center of Belém, in its limits, indexes and parameters, in 
the process of elaborating instruments of preservation. In this section we present the speeches of two agents of this 
process: one in his participation in the elaboration of the 1993 Master Plan of Belém, and the other in his participation 
in the elaboration of the Patrimony Law of 1994, which institutionalizes the Historic Center of Belém. These documents 
establish a direct dialogue since they were carried out under the same directives and mentality, and that allow us to 
trace the beginning and consolidation of the process of institutionalization of the old area of the city of Belém. From 
these interviews, therefore, we aim to go beyond the documented references, and try to reach, through the statements 
of these agents, the context on which they were based, the references they had and their interests. In order to understand 
not only criteria and methodologies of institutionalization, but how the governance of the built and urban heritage of 
the historic center is a means of institutionalizing it. 
KEYWORDS: historical center; governance; institutionalization; preservation; “tombamento”.   
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INTRODUÇÃO 

A ideia norteadora deste trabalho é a de que o “Centro Histórico” se constitui numa construção de preceitos 
específicos e, através do exercício de desnaturalizar as medidas que implicam essa construção, é possível 
assumir uma metodologia que investigue os critérios, as discriminações e as relações associadas a 
determinado aspecto histórico e mentalidade que a fundamentou. Numa postura de encarar a política de 
preservação pela atribuição de valores aplicada pelos agentes públicos, e entendendo o “Centro Histórico” 
como um conceito imbuído de aspectos políticos, sociais, econômicos e simbólicos que toma forma no centro 
urbano, e núcleo pioneiro, de fundação da cidade, que são construídos e orientados por concepções 
ideológicas já fundamentadas e que se materializam no espaço físico. Destacamos aqui portanto, que o 
universo dos bens tombados sempre muda e se amplia, assim como a legitimidade do histórico muda. 

Trazemos o termo “invenção” como método assumido de desconstrução do discurso. Toda cultura, toda a 
criação em coletividade, o imaginário e símbolos são artifícios e artefatos criados na sociedade. O 
entendimento de conceitos como os “locais da memória” de Pierre Nora que afirma que “Há locais de 
memória porque não há mais meios de memória” (2017. p. 7), assim como Aleida Assmann ao falar de 
recordação e identidade: “O objeto da recordação está marcado pelo esquecimento, e o esquecimento torna-
se um aspecto indelével do recordar; a recordação traz em si vestígios do esquecimento” (2011. 
P. 107) são marcados pelo sentido do processo de ruptura que o mundo moderno e a aceleração das 
transformações traz consigo. Mas mais que isso, o que podemos extrair é que nessas relações existe um 
exercício de retomada e resgate possibilitados pela distância temporal suscitada com a ruptura, criando 
uma relação não de oposição, mas de dependência, na qual os lugares da memória, assim como os objetos 
de recordações se constituem como fragmentos, mas que se articulam na continuidade com o passado, 
mesmo que de forma artificial. A obra de Eric Hobsbawn é a que melhor nos elucida sobre a “invenção”, ao 
fundamentar o conceito de “tradição inventada”:  

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por 
regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, 
tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (HOBSBAWN, 
2008. p. 9). 

Essas referências se estruturam de forma artificial, pois se colocam mais como reações às situações novas do 
mundo moderno, estabelecendo essa relação de interdependência. As tradições inventadas se articulam em 
contraste às mudanças, por isso que acabam se condicionando de forma vaga quanto à natureza dos seus 
valores, pois os padrões sociais das antigas tradições, assim como a passagem regular do passado já foi 
rompido, se colocando como “incompatíveis” aos novos padrões. É esse momento de consciência da perda 
que se faz crucial para a ocorrência da invenção. De modo que é preciso compreender que a “invenção” 
ocorre por ter a história como legitimadora. Não existe um passado “legítimo” apenas um passado que veio 
a ser legitimado, através da história selecionada, descrita e popularizada por agentes específicos que 
constroem e destroem imagens do passado a todo momento.  

Protege-se o patrimônio histórico, portanto, porque certo grupo e certa convicção obtiveram poder e 
convencimento para tornar parte dessa proteção institucionalizada. O processo de reconhecimento e 
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institucionalização, reflete um contexto histórico, pontos de vista e dinâmicas de poder, e como esses 
elementos atuam juntos na formação de uma base cultural e instrumentos que os reafirme.  

Tendo esse panorama revelado, estabelecemos como objeto de estudo o Centro Histórico da cidade de 
Belém (CHB). Este trabalho procura relacionar o Centro Histórico de Belém em sua delimitação por 
dispositivos institucionais. Analisando como, em um dado contexto histórico, a partir de relações de forças 
vigentes e práticas consagradas e pré-estabelecidas se constituíram ações técnicas e políticas que vieram a 
validar suas normas e atribuições, e seus critérios de proteção e preservação.  

INSTITUCIONALIZAÇÃO COMO CONSTRUÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Faz-se necessário o reconhecimento dos gestores do patrimônio, em sua atividade de constante construção 
e reformulação de conhecimentos acerca do objeto de estudo em questão. Visto que estas não se 
estabelecem de forma imparcial, ou descoladas de das perspectivas e experiências desses agentes, muito 
pelo contrário. O contexto em voga, suas inclinações políticas e econômicas e seu nível de 
especialização são atributos que precisam ser considerados, pois nos apontam o caminho para reconhecer 
os interesses que planos, leis ou instrumentos administrativos vislumbram alcançar. Mais que isso, nos 
permitem a humanidade por trás desses documentos cuja origem é comumente vista de forma abstrata e 
distante. 

Maria Cecília Londres Fonseca em sua obra “O Patrimônio em Processo” (2005), reconhecia isso, e tem uma 
extensa pesquisa analisando a atuação dos agentes do patrimônio e como os mesmos moldaram as políticas 
de preservação no país. A autora pontua dois momentos cruciais nesse processo, que ela nomeia de: fase 
heroica x fase moderna (FONSECA, 2005). A primeira se caracterizando pelo período do surgimento do 
SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Nacional) em 1936 até 1970 – quando a nomenclatura do órgão se 
altera para IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) -, em que se inicia a segunda fase e 
um novo cenário nacional. Em 1970 haverá uma “ruptura” nas concepções e formas de ação com relação ao 
Patrimônio Cultural por parte dos agentes institucionais responsáveis pelo mesmo. Essa quebra de 
paradigmas se deve à crise do regime militar e às críticas com relação à autoridade destes agentes, que até 
então se caracterizavam como o que Fonseca (2005) denomina de “homens de cultura”, ou seja, intelectuais 
de perfil tradicional, integrantes da elite, que se propunham a atuar no Estado, quando não eram acionados 
pelo mesmo, tendo em vista o projeto de formação de uma “identidade nacional” em setores da cultura e 
cujo vasto conhecimento os colocava numa posição de julgar e se incumbir de serem porta vozes da massa. 
Atuando como protetores e até mesmo “salvadores” da cultura. Contudo, sua forma de atuação deixava 
evidente a falta de consideração por outras camadas da população.  

É a partir dessa autoridade questionada das instituições visto em suas fragilidades e limitações, que 
mudanças internas passam a ocorrer no órgão de proteção do patrimônio histórico e cultural, sucedendo na 
politização da prática de preservação, assim como a modernização do próprio conceito de patrimônio 
histórico (FONSECA, 2005).  De modo que os critérios desse conceito passaram a buscar incluir grupos 
marginalizados, anteriormente sem voz. Surgindo assim, o conceito de referências culturais (FONSECA, 
2003), cuja proposta seria deslocar o foco dos bens, imponentes e monumentais, e prestigiar os sujeitos, os 
agentes que de fato se apropriam dessas referências, que lhes são representativas. Constituindo assim, uma 
dinâmica de atribuição de sentidos e valores: Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si 
mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em função 
de determinados critérios e interesses historicamente condicionados (FONSECA, 2003. p. 112). 
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Esse relativismo trazido por Fonseca, nos elucida sobre o sistema simbólico, ou poder simbólico, como já 
mencionamos anteriormente, trazido na obra de Pierre Bourdieu de mesmo nome, que exerce um poder 
estruturante na construção da realidade. Mais do que apenas códigos em concordância de determinado 
grupo, o consenso e a ordem social trazido pelo símbolos, representados aqui como o patrimônio histórico e 
cultura, se estabelecem numa função social baseada no que Durkheim chama de conformismo lógico 
(BOURDIEU, 1989). Ou seja, exercem uma concepção homogénea do conhecimento, tempo e espaço através 
de instrumentos do conhecimento e de comunicação. Determinam o mundo social e a integração social. 
Assim, as condições de integração à realidade social são determinadas pelas produções simbólicas e o 
sistema de valores que elas representam. Os seus signos, suas classificações, seus valores e seu 
reconhecimento, são enunciados performáticos, instrumentos de imposição e legitimação de uma 
hierarquização, uma dominância da realidade social ante à luta de classes (BOURDIEU, 1989).  

O valor designado ao patrimônio histórico e cultural é atribuído ao mesmo, ele não existe em si. Mais que 
isso, ele cumpre um papel de poder, sendo instrumento de dominação e desmobilização das classes 
dominadas. Assim, enquanto fizermos parte de um contexto capitalista e desigual, a hierarquia de valor vai 
sempre atender à classe dominante, mesmo em iniciativas que possam representar, aparentemente, a 
inclusão da classe dominada, isso se estabelece como forma de desmobilização desta e reforço das forças 
dominantes, representando a “domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 1989. p. 11). A incorporação de 
novos valores e novas formas de representação dos mesmos só se estabelece quando é reconhecido pelos 
produtores dessa lógica: Os agentes do patrimônio. 

E é por esses agentes estarem inseridos nesse grupo, e se legitimarem como classe a partir dela, que os 
mesmos acreditam em suas estruturas. Não podem ser vistos descolados da lógica que fundamentaram: “[...] 
a história da transformação do mito em religião (ideologia) não se pode separar da história da constituição 
de um corpo de produtores especializados de discursos e de ritos religiosos” (BOURDIEU, 1989. p. 12). Dessa 
forma compreendemos como os patrimônios culturais se constituem como gêneros de discurso 
(GONGALVES, 2002). Modalidades de um autor posicionado que se dirige a responder a outros discursos. O 
patrimônio é discursivamente constituído (GONÇALVES, 2002). Daí porque entender quais são as influências 
dos agentes por trás desses discursos se torna relevante, porque elas refletem esses processos, seja através 
de atribuições que refletem escolhas pessoais ou a partir de atribuições que refletem o contexto em que 
esses processos de inventariação, estudos e levantamento dos patrimônio histórico e cultural se 
desenvolveu.  

Buscamos, portanto, dar voz a estes agentes em nível local, no processo de construção da políticas do 
patrimônio em Belém, e assim, ultrapassar os limites e a distância que os documentos jurídicos, em sua 
essência, interpõem. Selecionamos os discursos de dois agentes para o trabalho em questão: o Arquiteto e 
Urbanista, estagiário da sede de Belém do IPHAN no início dos anos 80, em 1986 funcionário da CODEM 
(Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém) e posteriormente diretor da SEGEP 
(Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão) em que teve atuação na elaboração 
do Plano Diretor de 1993 de Belém; e o Advogado, primeiro diretor do núcleo cultural da FUMBEL (Fundação 
Cultural do Município de Belém) nos anos 90, e que esteve envolvido no processo de elaboração da legislação 
do Centro Histórico de Belém, a Lei do Patrimônio de 1994. Estando estes tão à frente de momentos pontuais 
e marcantes na formação da concepção do Centro Histórico de Belém em nível institucional, buscaremos 
aqui traçar as semelhanças e divergências entre os discursos de ambos e o panorama contextual que 
justificam escolhas e medidas. 
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CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM 

Apesar do Centro Histórico de Belém (CHB) ser algo apropriado e entendido não só em nível local como em 
nível Federal – o CHB que se constitui como um conjunto arquitetônico e paisagístico de reconhecimento 
Federal desde 20121 – já havendo menções ao mesmo desde os anos 60, seu processo de reconhecimento e 
consolidação institucional remonta aos anos 80. E isso se justifica a partir do cenário nacional pós ditadura 
de 1964.  

Os anos 60 marcam no Brasil um intenso crescimento urbano, que se articula em influência do cenário 
mundial pós Segunda Guerra, que Vargas e Castilho (2005) irão denominar de “Renovação Urbana”. Esse 
período marca a grande influência de uma mentalidade de renovação e expansão urbana após o contexto de 
destruição. E essas atribuições convergiram no Movimento Moderno, cujas principais características são as 
novas tecnologias que permitem uma reprodução rápida e mais “eficiente”, isso se traduz em novas 
tipologias e volumetrias que se reproduzem, principalmente na verticalização. E a necessidade de construir 
mais alto e em maiores quantidades, estimula um processo expansão urbana em novas centralidades, que 
não eram definidas apenas por uma questão morfológica, mas também de implantar consigo uma nova 
imagem, uma nova mentalidade e funções, que os antigos centros não foram capazes – e nem poderiam - 
acompanhar. De modo que o seu processo de esvaziamento foi inevitável, e consequentemente sua 
degradação.  

Em Belém não foi diferente. Os bairros adjacentes à área mais antiga da cidade: Nazaré e Umarizal foram os 
mais proeminentes com relação à verticalização, do qual a mídia e os incentivos do Governo Federal, que fez 
da questão habitacional uma prioridade - através da criação do SFH (Sistema Financeiro de Habitação) e do 
BNH (Banco Nacional de Habitação) – tiveram um importante papel em fomentar uma estrutura urbana de 
maiores concentrações no lote.  Criando um cenário local que, de acordo com o Advogado entrevistado, 
gerava um sentimento de insatisfação da população que morava nos bairros antigos:  

O processo de deslocamento de mobilidade dos Centros Históricos é um processo mundial, 
não é um processo local. Eu lembro na minha área jurídica lá no centro de Belém tinham os 
grandes escritórios lá, todos saíram de lá, porquê? Aí nós vamos ter trânsito, aí nós vamos 
ter ocupação urbana desordenada, vamos ter uma série de coisas que fizeram com que 
essas atividades e serviços saíssem lá do Centro Histórico, pra vir pro Umarizal, Nazaré, 
enfim, pra outros pontos (ADVOGADO, 2018). 

É importante destacar que os primeiros tombamentos de edificações em Belém remontam aos anos 1960, e 
por mais que concentrados nas áreas mais antigas da cidade, eram feitos de forma individualizada e 
privilegiavam exemplares religiosos. Mesmo até 1970, que nacionalmente a crise da ditadura já incidia em 
novas formas de atuação dos agentes do patrimônio - como destacamos anteriormente -, essas novas 
concepções ainda não se faziam tão evidentes em território local. De acordo com o Arquiteto entrevistado, 
não existia uma discussão tão forte sobre o “Centro Histórico” em sua ideia de conjunto por parte do órgão 
responsável, apesar de já se haver a noção de “centro da cidade” por parte da população. Em sua experiência 

1 O Ministério da Cultura no dia 10 de maio de 2012 através da portaria nª 54, homologou o tombamento do conjunto arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico dos bairros Cidade Velha e Campina, que juntos compõem o núcleo do Centro Histórico da cidade de Belém, 
determinando assim, juntamente com a manifestação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural a sua inscrição no Livro do 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro do Tombo Histórico, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN (DOU, 2017). 
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como estagiário do IPHAN no anos 80, pontua que o foco das discussões na sede local do órgão ainda era 
preliminar, em levantamentos e inventários sobre à necessidade de regulamentar a propaganda na área – 
haja vista que o centro concentrava as atividades comerciais e estava sujeito às demandas das mesmas. Mas 
também, de acordo com o mesmo, foi um período marcado por um grande esforço por parte dos agentes do 
IPHAN no estudo do Ecletismo na cidade - Estilo de grande predominância em Belém devido à sua relação 
com o acúmulo de capital proporcionado pela produção do látex na região amazônica que ocorreu de meados 
do século XIX e início do século XX, também conhecido como período da Belle Époque. Configurando assim, 
juntamente com a cidade colonial do século XVIII, os momentos de maior expressão da “Belém antiga”. Isso 
nos ilustra que, a forma de ação por parte dos gestores ainda se encontrava bastante atrelada com uma 
noção tradicional e conservadora, de salvadores do patrimônio, mas que já dava seus sinais da incorporação 
da noção de referências culturais (FONSECA, 2003). Isso porque, até recentemente, por parte dos agentes 
do patrimônio havia uma negação ao Ecletismo como estilo a ser reconhecido e preservado, dadas as suas 
características de modernidade e experimentação, que em parte se afastavam do modelo do Barroco Mineiro 
(COSTA, 2015), que sedimentou a ideia de cultura e identidade nacional. É necessário ressaltar também que 
a sede do IPHAN em Belém só veio a ser implantada em 1979. Um objetivo importante desse trabalho 
também é mostrar que esses eventos institucionais, por mais que registrados em um certo período, na 
prática, se desenvolveram em processos não tão delimitados e contíguos. 

Contudo, há eventos que são determinantes em si e passam a desencadear toda uma reestruturação 
contextual. E no caso de Belém, a queda do edifício Raimundo Farias (Figura 1) delimitou isso. De acordo com 
o arquiteto entrevistado, apesar da atuação do movimento moderno cada vez mais se constituir como um 
alerta para os gestores, não só no que se refere às perdas patrimoniais, mas quanto à necessidade de 
regulamentações urbanísticas que incorporassem parâmetros e limites para as novas formas de ocupação do 
solo, e isso já fosse um debate em voga naquele momento, foi o acidente do edifício de 13 andares, e que 
veio a matar 40 pessoas em 13 de agosto de 1987, que impulsionou medidas efetivas nesse sentido. 
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Figura 1: Queda do Edifício Raimundo Farias 

Fonte: <http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/v/familia-de-mulher-morta-em-desabamento-do-edificio-raimundo-farias-
recebera-indenizacao/3148311/>. Acesso em 30 de Abril de 2018 

A legislação em vigor até então eram as Leis 7.121 e 7.122, ambas de 28 de dezembro de 1979 (BELÉM, 1979) 
que dispunham sobre a organização do solo urbano do município e já traziam um zoneamento de usos do 
solo e abordavam a questão da verticalização na cidade. Contudo, suas indicações de usos, permissividade 
para construção e classificação das zonas por meio da densidade (LIMA; COSTA, 2014) traziam parâmetros 
que devido a sua abrangência, precisaram ser restringidos para lidar com esse contexto de verticalizações, e 
assim foi elaborada a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Nº 7041 de 1988. Essa legislação foi pontual no que se 
regulação urbanística em Belém, porque trazia um novo zoneamento pra cidade, com novos índices para as 
zonas e parâmetros construtivos. Segundo o Arquiteto entrevistado - que no ano de 1987 já era funcionário 
da CODEM e se encontrava à frente da elaboração dessa legislação: 

Na época discutia-se muito o problema dos afastamentos, que era evitar o que se chama 
de ‘fita’, como tem na Presidente Vargas (N. da autora: Avenida Presidente Vargas, primeiro 
corredor de expansão e uma das ruas mais importantes nesse cenário de verticalizações, 
contando com exemplares importantes do Movimento Moderno em Belém), e garantir os 
afastamentos internos, dentro do lote, porque na lei de 79 era meio solto isso. Então a 
primeira discussão era essa. Era muito por causa do conforto ambiental, ter o vento 
passando e não ter prédio tão alto, que era pra história de não barrar o vento. Isso já tinha. 
Eu hoje acho meio frágil essa discussão. Não existia na época nada sobre função social, 
sobre solo criado, isso nós começamos em 1991. Então meio que a discussão da 
verticalização pelas questões ambientais foi usada, a gente usou isso. Isso mais no geral. No 
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patrimônio, veio muito claro, até mesmo a partir da discussão do Ecletismo, a não 
destruição do patrimônio, porque era mesmo fazer prédio alto. Daí a gente falava muito do 
Banco Central e daqueles prédios que estão dentro do bairro da Campina. E também até 
reconhecer que o bairro da Campina tinha um patrimônio, aí vem daquela discussão 
anterior do Ecletismo (ARQUITETO, 2018). 

Aqui vemos como os discursos institucionais adotados como força motriz para o andamento de determinados 
projetos podem vir a definir o mesmo, mesmo que seus agentes não endossem completamente esses 
discursos. Enquanto o Arquiteto menciona a fragilidade do discurso ambiental levantado, o Advogado - dado 
o não envolvimento direto com esse processo -, acompanhou apenas seus efeitos e conquistas
posteriormente, então o vê como primordial:

E já, há muito tempo, estudos científicos de meteorologia, do pessoal que trabalha com 
clima, que demonstra que fechando as famosas ‘janelas para o rio’2 isso tem influência no 
clima, no aumento da temperatura, em função da movimentação do vento, dos ciclos. A 
gente pensou que se a gente conseguir garantir o mínimo, já é muita coisa, e foi essa 
proteção que a gente procurou dar naquele núcleo até aqui o Reduto (ADVOGADO, 2018). 

2 “Janelas para o Rio”: Discurso assumido no final da década de 80 em Belém, que pontuava a necessidade de 
“devolução” do rio para a população (PONTE, 2004), e que impulsionou diversas intervenções na orla de Belém e 
proximidades, assim como toda a mentalidade de um período sob esse argumento.  
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Figura 2: Prédio do Banco Central 
Fonte: Foto da autora, jun. 2018. 
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Figura 3: Prédios antigos localizados ao lado do edifício do Banco Central 

Fonte: Foto da autora, jun. 2018. 

Vemos, portanto, que a necessidade de uma nova regulação urbanística não só vinha a atender um processo 

que já estava em andamento – a verticalização -, mas justamente pelos efeitos desse, que já estarem 

alcançando os bairros da Cidade Velha e Campina – bairros mais antigos da cidade e que viriam a compor o 

Centro Histórico de Belém -, como o exemplar ilustrado pela Figura 2, do prédio do Banco Central no bairro 

da Campina, contrastando com as edificações antigas da área (Figura 3) em que se encontra ao lado. Todas 

as discussões sobre a área central de Belém em sua concentração de imóveis de valor histórico, que os 

gestores tanto da área urbana quanto os técnicos do IPHAN já levantavam, se fizeram valer nesse momento:  

Foi justamente nesse momento, que, foi decidido, que a parte dos dois bairros, Campina e 
Cidade Velha, teriam um tratamento diferente do resto da cidade, porque era uma área que 
reunia muito patrimônio histórico. [...] nós pegamos o que o IPHAN já vinha discutindo e 
fizemos uma espécie de compatibilização pra ficar compatível com a lei do resto da cidade, 
mas com parâmetros muito diferentes: não ter afastamento, não ter garagem... 
(ARQUITETO, 2018). 

Será na Lei Ordinária N.º 7401 de 29 de Janeiro de 1988, que o termo “Centro Histórico de Belém” terá sua 
primeira menção numa legislação municipal. Pode-se dizer que a Lei de 1988 criou o Centros Histórico de 
Belém, a partir do momento em que estabelece as zonas de uso que compõem o Centro Histórico de Belém 
– dessa forma já estabelecendo a sua poligonal através dos limites institucionais dessas zonas: ZH2, ZH3, 
ZCS1, ZCS2A, ZCS2B, ZCS3, ZCS4, ZCS5, ZFEA (BELÉM, 1988). A mesma legislação também já estipula, mesmo 
que de forma superficial, diretrizes e normas à proteção dos bens imóveis de valor histórico e ao Centro 
Histórico de Belém, e que serão base para as legislações especificas que a sucederão. Determina como 
critérios: o valor histórico, arquitetônico e ambiental; o estado de conservação; e o risco de desaparecimento 
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(BELÉM, 1988). É dentro desse processo que o Centro Histórico vem a se distinguir, pois passa a se reconhecer 
a necessidade de preservação do núcleo urbano que mais agregaria exemplares históricos edilícios 
identificados com a narrativa histórica local. 

O CENTRO HISTÓRICO COMO UM PROCESSO 

Criada a poligonal que delimita os limites do Centro Histórico de Belém, as discussões que já eram levantadas 
acerca do patrimônio cultural material passaram cada vez mais a se concentrar nessa área. E teve 
continuidade, principalmente, pelo diálogo local prefeitura e IPHAN que existia na época: 

Entre 87 e 94 houve uma iniciativa muito grande do IPHAN e a prefeitura de Belém 
trabalharem juntos, em projetos no Centro, ou projetos nessas zonas, e a Secretaria de 
Urbanismo consultar o IPHAN e vice-versa. Então houve uma aproximação muito grande 
(ARQUITETO, 2018) 

Essa proximidade no diálogo encontrou ainda mais ênfase quando no mesmo ano do lançamento da Lei de 
Uso e Ocupação do Solo de 1988, a nova constituição entra em vigor no país. A Constituição Federal de 1988, 
entre suas principais reformulações determina instrumentos e práticas que asseguram a construção do 
patrimônio cultural brasileiro e o protagonismo municipal. Elevando os Municípios a entes federativos. 
Dentre essas competências, as que relacionamos com os interesses de preservação e recuperação do 
patrimônio histórico cultural, se configuram em seu art. 23: 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico ou cultural;  
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 
pesquisa e à inovação (BRASIL, 2017.p. 29).  

E em seu art. 24, no que se refere às suas legislações:  

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;  
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;  
IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (BRASIL, 2017. p. 29)  

A Constituição de 1988, portanto, não só vem a reforçar como trazer mais atribuições a instrumentos 
voltados à preservação do patrimônio cultural, como é o caso do Tombamento – ato administrativo 
regulamentado primeiramente pelo decreto-lei 25/37. Assim como o protagonismo e autonomia local 
decretado por ela, resulta em maiores competências para o município como o dever de elaborar legislações 
municipais próprias (RABELLO, 2009). 

Em nível local, isso resultou na primeira lei municipal a ser promulgada após as competências determinadas 
pela Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de Belém de 1990. A lei traz em seu texto a autonomia 
decretada aos municípios, dessa forma, entre suas atribuições como município, a Lei Orgânica dita 
claramente: “XXII - promover o tombamento do patrimônio histórico, artístico e cultural” (BELÉM, 1990. p. 
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9). Sendo, portanto, a primeira lei local a trazer o dispositivo do Tombamento como instrumento de ação 
local, o que antes se estabelecia condicionado federalmente ao Decreto-lei 25/37. 

Essa legislação, portanto, consagra os instrumentos de preservação em termos legais locais, assim como 
atribui direcionamentos específicos ao mesmo. Se a Lei Nº7401 de 1988 define o CHB em limites de uso e 
ocupação, a Lei Orgânica de 1990 vai estabelecer a aplicação dos instrumentos de preservação apontando 
os meios para se estabelecer a institucionalização de área e entorno. Além disso, essa lei vai instituir a criação 
do Conselho de Patrimônio Cultural (BELÉM, 1990). Pela primeira vez se institui um órgão de caráter 
deliberativo em nível local, voltado exclusivamente assegurar a preservação e proteção de bens imóveis 
tombados e os bens móveis do acervo público municipal (BELÉM, 1990). É nesse período de 1990 para 1991, 
que se inicia a participação do advogado entrevistado como agente do patrimônio, coincidindo com um dos 
maiores trabalhos do arquiteto entrevistado – que nesse período passa de funcionário da CODEM para 
diretor da SEGEP-: O Plano Diretor de 1993. 

A elaboração do Plano Diretor vem na esteira da Constituição de 1988, seguindo a ideia de protagonismo 
municipal, mas também como determinação competências instituídas pela Lei Orgânica de 1990, 
promulgado pela Lei Nº 7.603 O Plano Diretor se constitui como instrumento básico da política de 
desenvolvimento (BELÉM, 1990). Assumindo um modelo de planejamento democrático-participativo, o PDU 
(Plano Diretor Urbano) de 1993, visava o desenvolvimento da cidade de Belém para a melhoria da população 
(BELÉM, 1993). 

Nesse sentido, o Plano Diretor se estabelece como o maior instrumento de gestão urbanística, até então. Em 
que a unidade reguladora do Estado se tornou mais evidente e articulada. Cumprindo a necessidade de uma 
política de desenvolvimento urbano, na qual relaciona o ordenamento das funções sociais ao bem-estar de 
seus habitantes (BRASIL, 2017). Daí sua relevância no que se refere ao patrimônio cultural local. Não só o 
Plano Diretor de 1993 traz como objetivo: “(...) a preservação, a valorização e a difusão do patrimônio 
cultural, artístico e histórico do município” (BELÉM, 1993. p. 6), como traz, em seus instrumentos jurídicos, a 
instituição de Zonas Especiais 

E é nesse aspecto que o Plano Diretor de 1993 atuará diretamente na constituição do conjunto urbano 
patrimonial. Ao designar zonas com designações específicas e normas próprias de uso e ocupação do solo, 
estabelece 3 categorias e entre elas as “Zonas Especiais de Preservação”, que de acordo com o PDU:  

Art. 168 – Zonas Especiais de Preservação (ZEP) são frações do território Municipal definidas em 
função do interesse coletivo de preservação, manutenção e recuperação do Patrimônio Histórico, 
Paisagístico, Cultural e Ambiental, assim classificadas: 
 I – edificações, conjuntos urbanos e sítios considerados de valor histórico, paisagístico, cultural ou 
ambiental (BELÉM, 1993. p. 42). 

Tendo isso em vista, o PDU não só reconhecerá que há zonas que não se adequam às demais classificações 
estabelecidas pelo zoneamento e que devem ser consideradas como um todo, dadas as suas particularidades, 
mas estas zonas também precisam ser preservadas, protegidas em razão do reconhecimento de um 
elemento de valor social que as constitui com áreas. E além de definir o caráter dessas áreas, o PDU 
determina quais elas são:  

Art. 171 – São Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico, as constantes no 
mapa M-7, que faz parte integrante desta Lei:  
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I – Centro Histórico, a ser regulamentado pela Lei Complementar de Controle Urbanístico  
II – Entorno Imediato do Centro Histórico, a ser regulamentado pela Lei Complementar de 
Controle Urbanístico (BELÉM, 1993. p. 43) 

Como vemos nesse trecho, é nesse momento que a ideia de entorno aos bens imóveis tombados que já havia 
sido levantada na Lei Orgânica de 1990, aqui assume forma. Apesar da regulamentação de seus parâmetros 
e índices pra essas ficar a cargo da Lei Complementar de Controle Urbanístico que viria a ser elaborada 
posteriormente, em 1999, como previsto no próprio Plano Diretor, os limites do entorno do Centro Histórico 
de Belém já passam a ser definidos. E, de acordo com o arquiteto entrevistado, isso estabelece uma relação 
quase que direta com os processos com que o IPHAN tinha que lidar.  A assessoria jurídica do IPHAN era 
muito acionada pra resolver problemas urbanísticos, problemas que não eram só relacionados ao 
tombamento do prédio – que até o momento se davam de forma individualizada-, mas de seu entorno. Nessa 
época também já existia uma consciência por parte dos gestores da importância da visualização dos bens 
históricos, trazendo assim, uma noção de aspectos topoceptivos pra inflar esse discurso. 

A experiência que teve como estagiário do IPHAN, segundo o arquiteto, trouxe essa normalidade de se 
apropriar desses discursos patrimoniais e estabelecer esses parâmetros diferenciados pro Centro de Belém 
ao elaborar o PDU de 1993. Uma das linhas fortes de discussões do plano era o Centro Histórico e seu 
patrimônio. A novidade na época, e que impulsionou a efetuação de diversas medidas, era o envolvimento 
da prefeitura nisso tudo, segundo o mesmo. 

É assim que esses processos institucionais se chocam diretamente com um momento de grande 
efervescência cultural na área, estimulados pela própria prefeitura local: 

Anteriormente na década de 80, ocorreram umas intervenções de política pública na área 
cultural, principalmente em música, artes visuais, que a prefeitura atuava. Eu lembro muito 
bem porque eu estava na prefeitura, [...] tinham intervenções de música, teatro, fotografia 
e onde a gente tentava então aglutinar, tentava envolver os moradores já despertando a 
participação e o interesse de como seria conviver, viver, experimentar um patrimônio 
restaurado com as características originais e principalmente com a funcionalidade. Isso nos 
anos 80. Porque eu entendo o seguinte, a questão do pensamento pra chegar na lei foi um 
processo. A gente no Brasil tem mania de idolatrar, é um ícone, é um messiânico, é uma 
pessoa que é o salvador e aquilo foi um processo. Foram muitas ideias. Então pra fazer jus 
ao trabalho que a Secretaria de Cultura estava fazendo naquela época (ADVOGADO, 2018). 

Esse contexto em conformidade com esses avanços institucionais produz um terreno fértil na qual não só se 
começou a pensar o núcleo histórico original de maneira integrada, como na indispensabilidade de uma 
legislação local própria voltada ao patrimônio histórico cultural. Permitindo não só a garantia da proteção, 
cujo o discurso já se fazia inflado nesse sentido, mas também, segundo o advogado entrevistado - e que 
esteve à frente da elaboração da mesma -, de democratizar um espaço pra toda a comunidade, pra toda a 
sociedade. Iniciou-se assim, a articulação de fazer mecanismos jurídicos voltados nesse sentido, de se fazer 
uma lei.  

Seguindo essa mentalidade, os gestores do Conselho de Patrimônio Cultural, além dos debates sobre 
verticalização, entorno, visualização e entre outros aspectos que estavam em voga, buscaram angariar 
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influências pra embasamento dessa legislação. E um fato pouco conhecido é o contato com que os mesmos 
tiveram com o Projeto Reviver3 de São Luís, no Maranhão: 

Fomos lá e ficamos encantados, porque, apesar da gente ter conhecimento por livros e 
através de outras experiências nacionais e internacionais, foi a primeira vez que nós vimos 
assim algo vizinho, estado vizinho Maranhão, uma intervenção de fôlego, uma intervenção 
bastante efetiva, com a preocupação de incluir os moradores. Ou seja, não ser uma coisa 
apenas contemplativa de uma restauração de um prédio histórico, mas torna-lo público 
com apropriação da sociedade e do público, torna-lo realmente de apropriação da 
sociedade e da comunidade. E a gente teve então a oportunidade de ver esse processo de 
revitalização do Centro Histórico de São Luís e a partir de lá eles tiveram uma opção, eles 
tombaram individualmente. Apesar de ter sido feita uma intervenção muito grande em todo 
o Centro Histórico, eles optaram por tombar individualmente os imóveis, no caso o 
patrimônio histórico e material (ADVOGADO, 2018) 

Segundo o agente em questão, o contato presencial que tiveram com o projeto, os estimulou a elaborar algo 
nesses termos em Belém. Contudo, chegaram à conclusão que o caráter de tombamento individual das 
edificações de valor histórica em São Luís até então, não teria o mesmo êxito em Belém, segundo as suas 
avaliações. Além de num contexto local isso ocasionar a fragmentação das ações, esses agentes tinham em 
mente, que isso suscitaria na perda da noção da compreensão que o patrimônio histórico como um conjunto 
em Belém. E como podemos ver, é uma compreensão que se alinha o zoneamento do Plano Diretor de 1993, 
e isso não é por acaso, pois o mesmo foi construído junto com a Lei de 1994, conversavam entre si. Segundo 
ambos gestores, eram debates que ocorriam simultaneamente. Dessa forma, quando o plano diretor foi 
aprovado, um ano depois foi aprovada a lei do patrimônio. 

A LEI Nº 7.709 DE 1994 COMO MARCO INSTITUCIONAL 

Apesar de todo o processo de construção, reconhecimento, designação de limites e proteção que 
acompanhamos ao longo da trajetória do Centro Histórico de Belém traçada aqui, o que conhecemos hoje 
como Centro Histórico de Belém só veio a ser instituído, legalmente, em 18 de maio de 1994, a partir 
da Lei nº 7.709, chamada de Lei do Patrimônio. Visto que se constitui como uma lei local voltada à 
preservação e as especificações do patrimônio histórico e cultural em Belém. Não obstante, apesar de em 
legislações anteriores, como discorremos aqui, já constarem processos de definições de limites, no que se 
refere ao patrimônio, juntamente com o modelo tecnocrático estabelecido pelo contexto modernista - que 
já caminhava pra um pós-modernismo – na divisão de zonas, contudo, faz-se necessário lembrar que apenas 
a Lei Complementar de Controle Urbanístico (LCCU), proposta a partir do Plano Diretor de 1993, que iria 
regulamentar o Centro Histórico e seu Entorno em seus limites e parâmetros. Daí a importância da Lei do 
Patrimônio de 1994, pois ela, antecipa a ação da LCCU para o núcleo antigo da cidade, e efetiva a 
regulamentação e institucionaliza o Centro Histórico de Belém e seu Entorno, detalhando seu perímetro 
parâmetros e diretrizes. Oficializando legalmente a poligonal do CHB e Entorno (Figura 4). 

                                                           
3 Projeto Reviver: Projeto de intervenções feitas no Centro Histórico de São Luís que buscava a recuperação da 
infraestrutura urbana da área e a restauração dos imóveis localizados no Centro Histórico, caracterizado pelo seu 
aspecto social de manter a utilização dos antigos moradores da área. Se iniciou através do Programa de Preservação e 
Revitalização do Centro Histórico em 1980. Tendo duas fase: de 1980 a 1982, e 1983 a 1987, até assumir a terceira fase 
sob a alcunha de Projeto Reviver, sendo finalizado em 1995, em sua quinta etapa. (ANDRÉS, 1998). 
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Figura 4: Mapa do Centro Histórico e Entorno 
Fonte: BELÉM, 1994 (modificado pela autora) 
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Pode-se dizer que a Lei de 1994, como marco institucional, vai orientar a proteção da figura do Centro 
Histórico de Belém, tal como se constitui hoje, e o que essa institucionalização nos revela sobre os seus 
agentes, usuários e órgãos que atuam diretamente nesta área. Destaca-se a abordagem conservacionista que 
orienta o texto da lei. Além da definição do que constitui o Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e 
Cultural do Município de Belém, a Lei do patrimônio estabelece o processo de Tombamento, bem como os 
efeitos deste para a população, usuários e órgãos responsáveis. Essa abordagem, perceptível numa análise 
do documento oficial, se torna ainda mais evidente no discurso do gestor: 

Nos debruçamos muitos meses sobre uma proposta de tombamento coletivo, o 
tombamento do centro histórico como um todo e depois seria uma discussão mais amiúde, 
quais seriam os critérios pra incentivar a população, os proprietários a restaurar. O poder 
público entraria com o apoio logístico de técnicos, projetos, e obviamente, o apoio público 
mas a partir da iniciativa do particular seria os percentuais e as faixas de isenção no caso do 
IPTU (ADVOGADO, 2018). 

Acompanhando o contexto de verticalização, esvaziamento e degradação que impulsionaram essas medidas, 
acompanhamos o quanto os documentos oficiais se relacionam com a concepção arquitetônica adotada na 
que Gonçalves (1996) vem a definir como “retórica da perda”. A abordagem pós-modernista de proteção do 
patrimônio histórico na qual se constituem os instrumentos de preservação, agem em torno dessa ameaça 
que se estabelece desde a Revolução Industrial, de modo que seu objetivo primordial é deter, quaisquer que 
sejam as ações que estejam sido infligidas ao patrimônio. Esse objetivo, em nível mundial, é alcançado 
através da “(...) mundialização dos valores e das referências ocidentais contribuiu para a expansão ecumênica 
das práticas patrimoniais” (CHOAY, 2001, p. 182).  E essa mundialização de valores no que se refere medidas 
de preservação se torna evidente na Lei do Patrimônio em Belém, em que o recorte tido como cenário de 
preservação, o Centro Histórico, o é devido ao seu acervo patrimonial e seus exemplares de valor de 
reconhecimento ocidental: referências da arquitetura colonial portuguesa, ornamentos italianos e franceses. 
E cuja ameaça da perda destes assume a proteção formal empregada na Lei.  

Não é à toa que no discurso do advogado vemos uma preocupação imediatista de proteção total, e apenas 
posteriormente se articular os critérios mais específicos para o mesmo, mas o mesmo já determina 
instrumentos de proteção patrimonial através de incentivos econômicos, como o IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano). Essa é uma grande característica do texto da Lei de 1994, suas orientações e forma de 
ação, partiam, principalmente de mecanismos econômicos, que iam desde a “isenção de taxa para 
licenciamento de obra” à duras penalidades para inibir modificações de natureza arquitetônica. É possível 
associar aqui, este momento como o mais evidente da leitura claramente liberal e conservadora, típica de 
do período das políticas patrimoniais no Brasil que caracterizamos pós anos 1970, que como mencionamos 
anteriormente, há o desencanto com a chamada fase heroica (FONSECA, 2005) do patrimônio histórico. Esse 
processo de relação de novas referências culturais, a partir de uma questão desenvolvimentista e levando à 
politização das práticas de preservação, partiu da democratização do patrimônio. Contudo, mesmo com 
aparente “boas intenções de seus agentes”, o modo de implementação de ações e políticas deu origem a 
uma curiosa aproximação com o mercado. O que é o caso do agente envolvido nesse processo quando diz: 
“[...]mas a nossa preocupação sempre foi, desse pequeno núcleo da FUMBEL, de não fazer alguma coisa que 
fosse feita apenas pelos técnicos da prefeitura, como se fossem mentes iluminadas e a sociedade, os 
moradores como um todo ficasse distante” (ADVOGADO, 2018). Deixando claro afastamento com a ideia de 
“salvadores do patrimônio”, e incorporando um discurso liberal-econômico como forma de atuação à 
proteção do patrimônio em sua declaração anterior. 
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A FUMBEL (Fundação Cultural do Município de Belém), citada pelo mesmo, se caracteriza como o agente, 
que não somente é responsável na implementação da política de proteção e valorização do Patrimônio 
Histórico Cultural (BELÉM, 1994), como também, em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo, é 
a que analisa e aprova as obras de intervenção dos bens imóveis tombados no Centro Histórico e área de 
entorno, além de vistoriar os bens imóveis e fazer o acompanhamento das obras. Exerce essa competência 
em nível municipal enquanto que ao que cabe à União e Estados e Municípios temos o IPHAN e o DPHAC 
(Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) respectivamente – vale pontuar aqui que a 
primeira legislação estadual referente à preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, natural e 
cultural do Estado do Pará foi promulgada em 1990. A fiscalização e o acompanhamento em relação ao 
Centro Histórico apesar da base tecnicista do contexto moderno/funcionalista, se estabelece de forma 
personalista. Isso se torna evidente a partir do momento em que a Lei se constitui por trechos que 
mencionam “harmonia volumétrica” (BELÉM, 1994. p. 7) ou a relevância do “interesse do público relevante” 
(BELÉM, 1994. p. 4), mas não há um detalhamento sobre esses critérios, deixando-os à cargo dos gestores 
responsáveis por tais medidas administrativas. E a definição de categorias de preservação estipuladas pela 
Lei, que estão condicionadas a incentivos e penalidades ficais, são classificadas a partir de percentuais, no 
qual sua forma de aplicação não é de conhecimento do público geral. Nem mesmo o advogado em questão, 
por se ater a área jurídica, sabia os parâmetros e critérios pra essa classificação, sendo algo à cargo dos 
técnicos, fiscais, arquitetos que estavam diretamente à frente desses inventários. Assumindo, assim, a função 
máxima de aprovar ou impedir intervenções que possam vir a descaracterizar ou comprometer a 
configuração arquitetônica e tipológica da área de Centro Histórico e entorno: 

[...] qualquer intervenção de reforma, restauro em imóveis do seu entorno necessitariam 
passar por uma avaliação técnica dos órgãos que que deveriam dar o parecer do poder 
público, manifestar o seu de acordo ou a sua restrição a esse tipo de obra, [...] então o poder 
público classificava de acordo com esses percentuais. [...] Tinha uma classificação mas a 
partir de critérios técnicos que a sociedade civil já seria recebida a partir dessa manifestação 
do poder público. [...] Esses critérios as pessoas não têm acesso (ADVOGADO, 2018). 

Faz-se necessário destacar aqui também, como as discussões levantadas pelos órgãos públicos e seus 
agentes, se converteram em atributos articuladores. No caso, o gabarito e o entorno do Centro Histórico de 
Belém. Esses dois atributos se destacam por serem dispositivos legais que são efeitos diretos do contexto em 
que o instrumento de preservação do patrimônio histórico cultural se constituiu. O gabarito como forma de 
regulação vem a responder ao processo de verticalização que, a essa altura, já atingia a área do Centro 
Histórico de Belém, ocasionando perdas, demolições e até mesmo outros efeitos negativos em relação à 
apropriação do patrimônio histórico. A definição do gabarito além de uma questão paisagística e topoceptiva, 
formas de apropriação do patrimônio que já vinham sido debatidas no IPHAN, que compõe aspectos 
cognitivos que se convertem em mecanismos de reconhecimento e orientação da configuração urbana, é 
também o principal fator considerado para o recorte de zonas. Ou seja, o gabarito é o atributo em lei que 
estabelece a divisão de zonas no Centro Histórico (Figura 5), determinando a distribuição de valores em áreas 
específicas. Isso lhe confere um caráter regulador que delimita toda e qualquer atuação nesses 
espaços. A ideia que se tem, naquela época, é que o gabarito é o elemento que pode oferecer as principais 
respostas à preservação, ou pelo menos as mais imediatas.  

O segundo atributo, o Entorno, era um aspecto já em análise pelos técnicos do IPHAN e gestores da 
prefeitura, até a efetivação da Lei do Patrimônio de 1994, quando passou a ser um mecanismo fundamental 
pra se pensar em preservação e conservação do bem tombado em Belém. Isso se deve, é claro, a um processo 

5349



 

mundial no qual o patrimônio não poderia mais ser concebido de forma isolada. Os aspectos compositivos e 
qualificativos ao seu redor assumiam um papel importante no seu estado de reconhecimento e preservação. 
Além da noção tipificação dos elementos que compõem o espaço urbano como forma de delimitar a 
semiótica urbana, o conceito de entorno, vinha também a se caracterizar como uma resposta prática aos 
processos modernistas. A noção que se estabeleceu, e que é bastante incorporada ao discurso institucional, 
e é de como o entorno serviria de “amortecimento” ante às perdas.  Servindo assim, como uma espécie de 
“escudo” à área definida como mais preservada em suas características arquitetônicas e urbanísticas. Pensa-
se no impacto visual da forma sobre a ambiência mas também na pressão fundiária. Além disso, o entorno, 
se articulava como uma forma de englobar edificações que já haviam sido tombadas pelo IPHAN 
individualmente, mas que não se encontravam na área central do conjunto. 
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Figura 5: Gabarito do Centro Histórico e Entorno 
Fonte: BELÉM, 1994 (modificado pela autora) 
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Percebe assim, que mesmo falte a esses atributos uma maior relação com demais elementos morfológicos e 
compositivos, de modo a estabelecer a percepção e captação adequadas, esses permanecem sendo 
elementos estruturantes no Centro Histórico como solução face aos processos imobiliários e de crescimento 
urbano latente. Segundo a avaliação do gestor que teve participação na sua elaboração, sua aplicação é falha: 

A gente percebe que o instrumento coletivo da lei, a gente percebe que a lei esses anos, 
numa avaliação que eu faço, ela não foi tão bem utilizada, seja por uma falta de divulgação, 
seja por ausência de políticas públicas posterior a isso, seja também por falta de organização 
da sociedade, de cobrar do poder público isso. Você consegue perceber como isso em cada 
gestão foi apropriado. [...]A gente viu isso em 15 anos de maneira muito utópica, muito 
individualizada (ADVOGADO, 2018). 

De fato, o cenário que acompanhamos, principalmente 1999 pra cá, são intervenções bastante pontuais, que 
se estabelecem dessa forma, pois se sucedeu uma falta de diálogo entre os órgãos públicos e até mesmo 
divergências políticas entre os mesmos. Fazendo com que em determinados pontos o patrimônio presente 
no CHB sofra com o descaso, ou com intervenções descaracterizadoras que seguem um “culturalismo de 
mercado” (ARANTES, 2005, p. 16). Projetos que se estabelecem em modelo de empreendimentos, atendem 
a um modelo internacional de reconfiguração de centros históricos urbanos, que desconsideram tipologias e 
os usos sociais ali existentes. A dependência cada vez maior de iniciativas e investimentos privados pra 
“sobrevivência” desse espaço, explicam essas transformações. 

AS NOVAS DISCUSSÕES 

Trazendo a questão institucional responsável pela preservação e conservação do patrimônio histórico 
cultural em Belém para um contexto atual, vemos que nos últimos anos, uma falta de diálogo entre os órgãos 
públicos responsáveis ou de embates e divergência entre os mesmos, repercutiram num processo de grandes 
degradações e perdas. Contudo, de 2016 pra cá tudo aponta para uma reaproximação dos poderes. 

Pelo menos é esse um dos objetivos do projeto “Propostas para compatibilização da legislação urbanística 

para o Centro de Belém”, encabeçada pelo IPHAN desde meados de 2016, na qual busca desenvolver 

estratégias de gestão integrada pra área e compatibilizar sua regulação urbanística e instrumentos (UEMURA, 

2017). As discussões contemporâneas sobre gestão patrimonial no Centro Histórico de Belém, se direcionam 

e integrar representantes dos órgãos de preservação dos três poderes, assim como o diálogo e a participação 

de pesquisadores da Universidade (UEMURA, 2017) 

Como mencionamos anteriormente, o Tombamento do Centro Histórico de Belém em nível federal ainda é 
recente. Isso se deve, segundo os agentes consultados nessa pesquisa, à dificuldade em se fechar uma 
poligonal em nível federal, dado os demais tombamentos realizados pelo IPHAN e que não incorporados à 
área do Centro Histórico de Belém. Tanto que mesmo assumindo, ou melhor, buscando compatibilizar com 
o que já se havia em nível municipal, ainda existem pequenas diferenças nos limites das poligonais Municipal 
e Federal. O que vemos através dessas novas discussões são as intenções de se ampliar a área de proteção 
que se entende como Centro Histórico de Belém, devido a presença de imóveis e atributos paisagísticos que 
se enquadram na classificação de preservação, e que, pactuando suas atribuições, vêm a compor uma 
continuidade do conjunto de preservação histórica e paisagística. Nesse sentido, tudo indica que parte dos 
bairros adjacentes ao CHB: Nazaré e Batista Campos, serão incorporados nesse processo. 
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É preciso destacar que, até então, as normativas federais no que se referiam ao índices e parâmetros do 
Centro Histórico de Belém, eram emprestadas da legislação municipal de 1994. Daí a necessidade de se 
desenvolver um projeto a nível Federal sobre isso. Mas visando a compatibilização da legislação urbanística 
para o Centro de Belém, de modo que se possa desenvolver uma sistematização de dados através da 
reavaliação de parâmetros de ocupação do solo por parte de todos os órgãos envolvidos (UEMURA, 2017). 

Além da ampliação da área do CHB, vemos que as discussões que levantam a possibilidade de se articular a 
proteção através de eixos estruturantes (Figura 6), na qual suas características podem indicar classificações 
e definir diretrizes específicas na forma de atuação (UEMURA, 2017).  A divisão da área do CHB em setores, 
é uma proposta que começa a ser levantada, vindo de uma necessidade que remonta desde o processo de 
elaboração da Lei do Patrimônio de 1994, que tombou de forma total como forma de proteger, mas que seus 
próprios gestores reconheciam a existência de um cenário diverso em suas particularidades. As discussões 
atuais, portanto, se manifestam em tratar o CHB em suas particularidades internas através de subdivisões. 

 
Figura 6: Eixos estruturantes das “Propostas para compatibilização da legislação urbanística para o Centro de Belém” 

(UEMURA, 2017) 

Em razão de ser um projeto ainda em andamento em suas discussões, não há como fazer afirmações aqui 
quanto que decisões serão levadas adiante, efetivadas e a maneira que isso será feito, porém, já demonstra 
um cenário que caminha não só para uma sistematização de dados, mas na busca da articulação institucional 
entre os diversos agentes envolvidos neste. 

5353



 

CONCLUSÃO 

O estudo proposto aqui permitiu estabelecer os níveis de participação de dois agentes institucionais em 
momentos e processos marcantes na construção institucional do Centro Histórico de Belém. Estabelecendo 
em uma ordem cronológica de eventos, pudemos acompanhar como o Centro Histórico de Belém se formou 
através de uma sucessão de processos. O principal deles em termos de mudanças efetivas, sendo a 
verticalização local impulsionada pela expansão urbana a partir dos anos 50 e intensificada nos anos 60-70, 
para que a dialética da destruição, agisse na iminência da perda e reagisse na proteção e entendimento cada 
vez mais abrangente sobre o patrimônio cultural. Foram essas propulsões que fizeram as práticas de 
salvaguarda patrimonial saírem de um contexto geral, institucionalmente, e especifico, arquitetonicamente. 
E cada vez mais se aprofundarem nas particularidades locais.  

Evidenciamos aqui, quanto a participação dos agentes institucionais, em suas influências, é determinante 
para definir como a gestão vai operacionalizar esses planos e legislações. Observamos que foi a proximidade 
dessas pessoas não somente entre si, mas de uma mentalidade em comum de proteção ao patrimônio 
histórico cultural que fervilhava localmente, permitiu uma troca de ideias e debates que não só constituíram 
toda um cenário cultural no início dos anos 90, como repercutiram em medidas legais que estão em voga até 
hoje. Contata-se aqui um panorama histórico que não está presente nos documentos oficiais, mas cujo 
conhecimento através das entrevistas nos revelam elementos importantes de como se definiram critérios e 
as formas de aplicação dos planos e legislações. De modo que, como foi visto na Lei do Patrimônio de 1994, 
mesmo no contexto da fase moderna do patrimônio e da busca de maior integração social, as práticas ainda 
assumiam um caráter tradicional. Como os inventários de avaliação do nível de preservação das edificações, 
de critérios e não acessíveis à população, enquanto suas aplicações se alinhavam cada vez mais através do 
valor econômico. Instituindo assim, já o início de uma concepção "liberal-conservadora" pela via do mercado 
em relação ao patrimônio local.  

Em Belém, apesar do cenário quase imediatista em que os instrumentos de preservação foram se sucedendo 
nos anos desde a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1988, em razão do diálogo e debates entre gestores e 
instituições ao longo dos anos 80. Percebe-se que nos anos seguinte, houve uma “quebra” desse processo, 
dessa troca. E isso se deve em grande parte às divergências políticas em que as gestões municipais e 
estaduais, principalmente. Isso suscitou num mal aproveitamento da lei, que mesmo no esforço de manter 
o coletivo com o tombamento total do Centro Histórico de Belém em sua elaboração, viu cada vez mais, ao 
longo dos últimos anos, ações pontuais, sem integração com o todo e buscando atender camadas da 
população que não residem ali, cumprindo os interesses da gestão no poder. Só agora, devido às grandes 
perdas e descaso condicionados por essa conjuntura, onde nos colocamos mais uma vez num estado de 
ameaça ao patrimônio cultural material, as gestões parecem estar novamente se articulando em manter um 
diálogo e compatibilização das ações. 

Conclui-se portanto, que mesmo que os gestores, por vezes, incorporem os discursos de suas instituições, é 
através do diálogo entre estas, que se pode vislumbrar uma diversidade de pensamento. Esse diálogo, como 
vimos através dos agentes entrevistados, possibilitou o desenvolvimento de políticas de preservação em 
território local, e todo o desenvolvimento da noção de Centro Histórico em Belém, e se a gestão é um meio 
de institucionalizar o patrimônio arquitetônico e urbanístico, devemos buscar uma gestão mais participativa. 
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF LEGITIMATION OF AREAS OF HISTORICAL CULTURAL HERITAGE IN 
THE FRAMEWORK OF THE MUNICIPAL MANAGEMENT OF TEIXEIRA DE FREITAS-BA 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE LEGITIMACIÓN DE LAS ÁREAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Atualmente observa-se uma necessidade comum em se manter laços com o passado e preservar os bens materiais que 
fazem parte do acervo cultural de um determinado povo, que evocam sua memória coletiva. Para contribuir de forma 
significativa neste processo, no Estatuto da Cidade foram estabelecidas algumas atribuições direcionadas a este 
exercício. Assim a gestão municipal possui autonomia de criar leis de proteção voltadas ao patrimônio histórico para 
garantir, do ponto de vista legal, a permanência de tais elementos. Desta forma, este artigo analisa a legislação 
municipal de Teixeira de Freitas em relação a promoção e o incentivo da prática de preservação do seu único patrimônio 
histórico-cultural, com o enfoque no Plano diretor e a aplicação dos instrumentos urbanísticos. Como procedimento 
metodológico adotou-se o estudo de fontes bibliográficas acerca das temáticas em questão, normas de proteção do 
patrimônio cultural do Estado da Bahia, Estatuto da Cidade, documentos da prática da gestão municipal voltadas a 
salvaguarda dos seus bens culturais e o acervo documental da Fundação Quincas Neto. Como resultado notou-se a 
ausência de uma regulamentação explícita que possibilite que o patrimônio histórico se integre a dinâmica urbana de 
uma forma planejada, além da desconsideração de elementos relevantes do entorno. 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural; memória coletiva; Plano Diretor; gestão municipal.  

ABSTRACT: 
There is now a common need to maintain ties with the past and to preserve the material goods that are part of the 
cultural heritage of a particular people that evoke their collective memory. In order to contribute significantly to this 
process, the City Statute established some attributions directed to this exercise. Thus municipal management has the 
autonomy to create protection laws aimed at historical patrimony to guarantee, from a legal point of view, the 
permanence of such elements. In this way, this article analyzes the municipal legislation of Teixeira de Freitas in relation 
to the promotion and the incentive of the practice of preservation of its unique historical-cultural patrimony, with focus 
in the Master Plan and the application of the urbanistic instruments. As a methodological procedure, the study of 
bibliographic sources about the themes in question, the protection of the cultural heritage of the State of Bahia, the City 
Statute, documents of the practice of municipal management aimed at safeguarding their cultural assets and the 
documentary collection of the Quincas Neto Foundation. As a result, it was noted that there is no explicit regulation that 
allows historical heritage to integrate urban dynamics in a planned way, in addition to disregarding relevant elements 
of the environment. 
KEYWORDS: cultural heritage; collective memory; Master plan; municipal management. 
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RESUMEN: 
Actualmente se observa una necesidad común en mantenerse lazos con el pasado y preservar los bienes materiales que 
forman parte del acervo cultural de un determinado pueblo, que evocan su memoria colectiva. Para contribuir de forma 
significativa en este proceso, en el Estatuto de la Ciudad se establecieron algunas atribuciones dirigidas a este ejercicio. 
Así la gestión municipal posee autonomía de crear leyes de protección dirigidas al patrimonio histórico para garantizar, 
desde el punto de vista legal, la permanencia de tales elementos. De esta forma, este artículo analiza la legislación 
municipal de Teixeira de Freitas en relación a la promoción y el incentivo de la práctica de preservación de su único 
patrimonio histórico-cultural, con el enfoque en el Plan director y la aplicación de los instrumentos urbanísticos. Como 
procedimiento metodológico se adoptó el estudio de fuentes bibliográficas acerca de las temáticas en cuestión, normas 
de protección del patrimonio cultural del Estado de Bahía, Estatuto de la Ciudad, documentos de la práctica de la gestión 
municipal volcados a la salvaguardia de sus bienes culturales y el acervo documental Fundación Quincas Neto. Como 
resultado se notó la ausencia de una reglamentación explícita que posibilite que el patrimonio histórico se integre la 
dinámica urbana de una forma planificada, además de la desconsideración de elementos relevantes del entorno. 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio cultural; memoria colectiva; Plan Maestro; gestión municipal. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura sempre se constituiu em práticas sociais de integração em um determinado tempo e espaço, 
projetando a identidade daquele grupo. Investigar a história do homem e a sua trajetória, além de conservar 
os seus vínculos pretéritos, habilitam a viver no presente e a programar o futuro. Neste contexto, pode-se 
afirmar que as edificações históricas superam as suas evocações tangíveis, carregam um significado simbólico 
e representam os valores próprios de uma comunidade. Entretanto, em meio a uma sociedade que foi se 
tornando cada vez mais globalizada, nota-se que, com o passar do tempo, foram surgindo padrões sociais. 
Com isso os elementos identificadores dos grupos foram se dissolvendo. Desta forma, percebe-se uma 
necessidade comum em se manter laços com o passado e preservar também os bens materiais que fazem 
parte do acervo cultural de um determinado povo e evocam a memória coletiva. (FEITOZA E CORDEIRO, 2015) 

Atualmente, depois de reconhecida essa importância que o patrimônio tem para a nação, foram criadas leis 
de proteção que garantissem, do ponto de vista legal, a manutenção da identidade e também daquilo que 
pode ser considerado um produto da ação humana, fruto da sua inteligência ou da razão. Tais legislações 
possuem o dever de proteger, para que aquele patrimônio possa ser visto e contemplado pelas gerações 
vindouras. Aqui no Brasil essa responsabilidade não cabe somente a União. Após promulgada a Constituição 
de 1988, foram descentralizadas as ações políticas, o que permitiu que a autonomia dos municípios fosse 
ampliada, principalmente no que diz respeito aos assuntos de interesse local e suas particularidades. Através 
desta legislação os municípios passaram a ser obrigatoriamente agentes promotores da salvaguarda do seu 
patrimônio histórico cultural em consonância com a legislação federal e estadual. 

Neste artigo será abordado a relação entre a política urbana municipal de Teixeira de Freitas com a promoção 
da prática de preservação do seu patrimônio histórico-cultural. No debate da preservação, vale ressaltar as 
contribuições de Montaner e Muxi (2014) sobre a promoção da tematização de cidades, visto que as áreas 
com referências históricas possuem esta vulnerabilidade, de se tornarem locais ‘’museificados’’, objetos 
restritos dos processos mercantis, sendo assim, alvos do que Choay (2006) expõe como ‘’patrimonialização’’. 
Vale destacar a não consideração do turismo como algo negativo. A crítica apresentada é baseada na 
promoção de um turismo que não gera benefícios para a localidade, que empobrece e destrói os sistemas 
naturais e urbanos do lugar. Acentua-se a presença de uma atividade turística de forma qualitativa, 
implantada de acordo com as compatibilidades locais, enriquecendo e integrando a realidade existente, de 
modo que não promova segregações e nem tampouco expulsão de moradores para a implementação de um 
sistema restritamente apropriado aos visitantes. (MONTANER e MUXI, 2014)  

O enfoque desta pesquisa é oferecer um panorama geral dos dispositivos a serviço das municipalidades que 
podem contribuir de forma efetiva no âmbito da gestão urbana relacionada a preservação do patrimônio 
cultural. Além de esclarecer as ações que visam reconhecer e proteger o patrimônio edificado, busca-se 
fomentar aquelas que podem ser aplicadas na preservação das características do entorno com o objetivo de 
manter a ambiência, paisagem cultural, identidade, sem interferências na leitura total de tais conjuntos. 
Desta forma as cidades podem melhorar a sua atuação, promovendo leis mais condizentes com a sua 
realidade, visando ressaltar as suas peculiaridades de forma qualitativa e assim impedir a degradação dos 
aspectos culturais que a compõe e a caracteriza. Desta forma, será averiguado de que forma pode-se 
melhorar a efetividade destas ações, garantidas através do Plano Diretor Urbano. Assim, os municípios 
podem melhorar a aplicação da função social da cidade e da propriedade, no âmbito desta área patrimonial 
cultural, qualificando a localidade em prol da coletividade ao invés de um grupo pequeno de indivíduos. 
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Como objeto de análise será abordado o município de Teixeira de Freitas. Situado no extremo sul baiano, 
abriga apenas um único sítio histórico e arqueológico em uma área atualmente considerada rural. 
Denominado de Fazenda Cascata, este lugar se constitui num dos marcos da ocupação na região, ocorrida no 
final do século XIX. Encontra-se localizada as margens da rodovia BA- 290, a apenas nove quilômetros do 
centro da cidade e a dois quilômetros do aeroporto Nove de Maio, que hoje conta com voos comerciais 
interestaduais. As origens para a reflexão sobre este local partem da observação da postura do município 
diante do seu único patrimônio histórico, e a sua dificuldade de desenvolver mecanismos de gestão e 
controle da conservação. Além disto, vale ressaltar que a cidade veio até o momento apresentando um 
acelerado processo de crescimento e observou-se que parte dessa expansão ocorreu de maneira 
considerável em direção à Fazenda, estando, esta última, totalmente afastada do meio urbano por apenas 
dois quilômetros de extensão atualmente. 

Com base neste conjunto de fatores apresentados, e no desenvolvimento esperado para a região de entorno 
do aeroporto, percebe-se que algumas medidas devem ser tomadas para que sejam evitadas transformações 
urbanas que venham a degradar o sítio arqueológico, descaracterizar a região do entorno dos bens 
tombados, assim como as áreas remanescentes de mata atlântica. Destaca-se também o desenvolvimento 
de setores agropecuários e o plantio de eucalipto próximos dali desenvolvidos, que também podem ser 
elementos que venham a contribuir negativamente neste sentido. Em virtude destes casos apresentados 
pode-se questionar: até o momento, de que modo a gestão municipal, no uso das suas atribuições, legitimou 
estes bens e regulamentou para contribuir na preservação dos elementos constituintes do seu patrimônio 
histórico e paisagem cultural? 

O objetivo deste ensaio é, portanto, analisar sobre a forma com que o município buscou salvaguardar este 
conjunto de elementos supracitados e desta maneira refletir a respeito da postura da sua gestão, desde o 
momento em que estes bens foram por ele reconhecidos, até o presente. Como procedimento metodológico 
adotou-se a análise de fontes bibliográficas acerca das temáticas em questão; as normas de proteção e 
estímulo à preservação do patrimônio cultural do Estado da Bahia (Lei Nº 8.895 do ano de 2003 e o decreto 
Nº 10.039 do ano de 2006); o Estatuto da Cidade e o emprego dos seus devidos instrumentos urbanísticos; 
documentos da prática da gestão municipal voltadas a prática da salvaguarda e preservação do patrimônio 
cultural; além do acervo documental disponibilizado pela Fundação Quincas Neto constituído por: Currículo 
da Fundação com descrição de todos os projetos desenvolvidos por ela; Estatuto da Fundação com todas as 
alterações posteriores anexadas a ele juntamente com sua Escritura de constituição; Lei municipal no 
339/2004 e Lei estadual no 11737/2010 que declara a Fundação Quincas Neto como de utilidade pública; 
Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia v.5, produzido em 1988; Decreto no 039/2001 que dispõe 
sobre o tombamento municipal do patrimônio histórico situado na Fazenda Cascata; Parecer Técnico no 
01/04 produzido pela Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC, que apresenta a ocorrência arqueológica 
na Fazenda Cascata; Proposta do Projeto desenvolvido pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB com seu 
respectivo relatório. 

ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS CULTURAIS 

Promulgada em 1988, a última Constituição Federal elaborada é caracterizada pela descentralização política. 
O artigo 5º da Constituição Federal expõe ao município o direito de ser dotado de autonomia política, 
administrativa, financeira e legislativa. Desta forma, ele pode normatizar acerca de suas competências 
privativas no que diz respeito aos assuntos de interesse locais, assim como suas peculiaridades. O artigo 216 
declara que o poder público, em parceria com a comunidade, tem o dever de promover e proteger o 
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patrimônio cultural brasileiro. Contudo, o artigo de número 30 do inciso IX se direciona explicitamente as 
competências do município. Declara que os mesmos devem promover a proteção do patrimônio histórico 
cultural local em consonância com a legislação e fiscalização federal e estadual. Em seu artigo 216, define o 
patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim 
reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e, ainda, os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (IPHAN, 2013) 

Para fornecer um direcionamento claro aos municípios, como base para elaboração da sua própria legislação 
e formas de promover uma sociedade mais igualitária, foi publicado o Estatuto da Cidade no ano de 2001. 
SANTIN e MARANGON (2008) afirmam que o Estatuto da Cidade ‘’veio para regulamentar os artigos 182 e 
183 da Constituição Federal frente aos reclames de ordem pública, interesse social, bem-estar dos cidadãos 
e equilíbrio ambiental, estabelecendo normas gerais para a política de desenvolvimento urbano’’. Talvez 
tenha sido essa normatização a primeira a atribuir o patrimônio cultural urbano como diretriz estratégica 
para o desenvolvimento urbanístico, conforme Castro e Almeida (2013, p. 4) apontam: 

O Estatuto da Cidade trouxe para as discussões preservacionistas a inserção do patrimônio 
como um agente ativo no desenvolvimento urbano, em busca de equilíbrio no crescimento 
urbano, de maneira ordenada, levando-se em consideração a permanência do patrimônio 
por delimitação de área e regras específicas para a atuação local. Portanto, a preservação 
patrimonial se traduz em mais uma vertente da complexidade urbana que deve ter seu 
tratamento, não de forma exclusiva, mas de maneira que atue e contribua para a 
sistemática urbana local.  

Esta Lei ordena o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, visando a 
melhoria da qualidade do meio ambiente urbano. Para aplicação desta política pública, foram criados os 
instrumentos urbanísticos como meio de efetivar essa regulamentação nos municípios. O principal 
instrumento básico da política de desenvolvimento dos seus objetivos é o Plano Diretor. Ele deve ser 
aprovado por lei municipal e revisado, minimamente, a cada dez anos.  

A referida lei incorpora a valorização e salvaguarda do patrimônio histórico como parte de suas diretrizes 
básicas. O Estatuto, quando bem aplicado à realidade local, pode contribuir para o aprimoramento da 
administração municipal, e, consequentemente, para a proteção patrimonial. Entretanto, grande parte das 
cidades brasileiras se referenciam em modelos funcionalistas, que adotam critérios de densidade e 
infraestrutura e negligenciam as questões sociais e culturais que caracterizam o seu patrimônio. Observa-se 
uma dissociação entre o planejamento urbano e as políticas de proteção (CASTRIOTA, 2009). Outra realidade 
comum são os planos diretores enquadrarem os instrumentos de forma genérica, apenas repetindo o 
disposto no Estatuto, e, portanto, não adequando à realidade local daquele município. 

Além do instrumento geral voltado para o planejamento municipal, expõe-se aqui alguns dos institutos 
jurídicos e políticos que podem ser empregados diretamente para possibilitar a valorização e salvaguarda do 
patrimônio histórico: a transferência do direito de construir, a outorga onerosa e o estudo de impacto de 
vizinhança. (ESTATUTO DA CIDADE, 2001) 

Nos casos em que o proprietário tem o seu imóvel considerado necessário para fins de: “implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 
ambiental, paisagístico, social ou cultural; servir a programas de regularização fundiária, urbanização de 
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áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social ’’; a lei urbana municipal pode 
autorizar o proprietário a exercer o seu direito de construir em um outro local (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). 
Este instrumento compensatório foi concebido de modo a evitar que os referidos proprietários possam vir a 
destruir ou provocar qualquer tipo de degradação, possibilitando aos mesmos o benefício de tirar proveito 
econômico do seu bem, quando este se encontra com as características originais. (SANTIN e MARAGON, 
2008) 

A Outorga Onerosa do direito de construir ocorre quando o plano diretor fixa, por meio do zoneamento, 
áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico 
adotado, mediante remuneração paga aos cofres públicos pelo beneficiário. Assim, o poder público arrecada 
recursos financeiros para exercer o que se estabelece nos incisos I a IX do artigo 26 do Estatuto da Cidade. 
Conforme Santin e Maragon (2008) apontam, ‘’seu exercício se dará em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas’’. Em contrapartida, a gestão deve previamente regulamentar quanto as 
áreas que possuem uma infraestrutura adequada e capaz de receber a densidade prevista sem prejudicar a 
qualidade de vida dos seus habitantes.  

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) pode ser implementado pela gestão do município em seu Plano 
Diretor com o objetivo de avaliar os efeitos positivos e negativos que os novos empreendimentos e atividades 
públicos ou privados podem afetar a população e a seu entorno (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). Desta forma 
será previamente investigado o impacto que as tais modificações podem causar na cidade, na qualidade de 
vida dos habitantes e nos interesses coletivos. 

Importante evidenciar também que diante das diretrizes gerais dispostas no Estatuto, a gestão democrática 
é um suporte de grande importância através da atuação da própria comunidade com ações de fiscalização, 
dando a possibilidade de legitimidade e transparência, conforme propõe o plano diretor. A legitimidade 
ocorre por meio da participação popular que busca lutar pelos interesses da coletividade, influenciando, 
assim, na forma como pode ser conduzido o planejamento do município. A transparência deve ocorrer por 
obrigatoriedade, a fim de que a população tenha acesso pela forma com que está sendo aplicado os recursos 
financeiros oriundos dos impostos pagos. Conforme o Estatuto da Cidade, é também obrigatório que todos 
os cidadãos tenham acesso a documentos como estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto 
ambiental para que assim possam ter a oportunidade de exibir suas vontades nas audiências públicas. Esta 
última, por sua vez, deve ser divulgada para que as pessoas possam vir a participar. Nos casos de má conduta 
do governo, qualquer cidadão pode iniciar uma ação pública (CASTRO e ALMEIDA, 2013). De acordo com os 
apontamentos de Castro e Almeida (2013, p. 5): 

É necessário observar, a gestão democrática realizada de maneira eficaz depende, acima de 
tudo, do nível de informação disponibilizada e, também, do interesse em conhecer. Caso 
não sejam informações e conhecimentos acessíveis, a gestão acaba sendo arbitrária e vazia. 
A educação patrimonial é um início de aprimoramento da sociedade, em prol de se tornar 
livre para atuar na consciência da preservação do patrimônio. 

Instrumento específicos de proteção ao patrimônio  
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A Constituição Federal nos seus artigos 215 e 216 reconhecendo a importância da existência de bens culturais 
de natureza material e imaterial, estabelece instrumentos de preservação do patrimônio de forma mais 
específica, estas são: o registro, o inventário e o tombamento.  

Contudo, pensar no patrimônio material como um monumento isolado não qualifica o espaço urbano. As 
ações devem ir além do tombamento de um ou vários imóveis. É imprescindível conceber o equilíbrio da 
paisagem urbana e as relações entre o objeto alvo da preservação e a estrutura ambiental urbana 
circundante, o lote, os usos, a história local e mesmo a paisagem natural. É necessário que seja considerado 
o sentido histórico e cultural que a paisagem possui, compreendendo a ambiência a qual o bem se relaciona.  

É primordial que se considere a composição constante dos significados, identidades e tradições para que se 
promova a preservação dotada de sentido social, acesso a memória coletiva, cidadania e a diversidade 
cultural de forma sustentável no campo das políticas públicas voltadas a preservação do patrimônio histórico. 
Essas abordagens foram tratadas sob a expressão ‘’paisagem cultural’’ (FIGUEIREDO, 2014). O IPHAN se 
manifesta ao uso dessas paisagens urbana e gerais, e declara importante preservá-la por conta da cultura de 
massificação das paisagens urbanas e rurais que podem ameaçar os contextos culturais. 

A categoria de Paisagem Cultural Brasileira foi instituída em 2009 pela Portaria nº 127, de 30 de abril do 
mesmo ano, sendo definida como uma “[...] porção peculiar do território nacional, representativa do 
processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas 
ou atribuíram valores.” (BRASIL, 2009, p. 17) 

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA 

Localizada no extremo sul baiano a 884 quilômetros de Salvador, Teixeira de Freitas é um município 
relativamente novo, tendo sua emancipação ocorrido em 9 de maio de 1985. Conforme o Parecer Técnico N. 
01/04, elaborado pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2004, p. 9), a localidade possui referências no 
chamado ‘’sertão’’ da Vila de São Bernardo de Alcobaça, datada em meados do século XVIII. Este documento 
ainda ressalta: 

Somente na segunda metade do século XIX é que a área onde hoje se encontra o município 
de Teixeira de Freitas passou a ser povoada. Inicialmente, os tropeiros utilizavam o local 
como ponto de parada rumo ao sertão. A ocorrência destes pontos de parada e 
reabastecimento, como pequenos empórios e fazendas ao longo da rota dos tropeiros 
alguns povoados irão surgir e mais tarde a transformar-se em vilas e posteriormente em 
cidade.  

O surgimento do povoado no local que hoje se situa o centro do município está atribuído ao processo de 
exploração da madeira, que recebeu o nome de São José de Itanhém devido a sua proximidade com o rio 
Itanhém. Com o grande comércio madeireiro, o povoado obteve um crescente desenvolvimento, provocando 
a imigração de comerciantes, agricultores e pecuaristas de outras regiões. Neste momento o seu território 
ainda pertencia ao município de Alcobaça. Em 1957 o governo achou por bem prestar uma homenagem 
póstuma ao estatístico Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas e deu o nome de Teixeira de Freitas para aquele 
distrito.  

Segundo a Câmara de Vereadores do município, no Censo Demográfico de 1970, a cidade contava com uma 
população de oito mil habitantes. Após a implantação de trecho da Rodovia BR 101, o povoado cresceu 
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repentinamente, tendo em 1980 mais de 40 mil habitantes, e se transformando no maior polo industrial, 
comercial e habitacional da região. Em 1985, ano de sua emancipação, já contava com aproximadamente 80 
mil habitantes, e em 2004, segundo o censo do IBGE, esse número havia aumentado para 114.208 habitantes. 
No ano de 2017 o IBGE estimou a população em 161.690 pessoas, constatando, assim, um crescimento 
populacional bastante considerável em seu processo de evolução. 

Segundo informações da Prefeitura, a área que hoje se situa Teixeira de Freitas era coberta por Mata 
Atlântica e o seu acesso principal era feito através do Rio Itanhém. Foram às suas margens onde inicialmente 
a população se fixou. Na década de 1940, o território compreendido pela Fazenda Cascata, que atualmente 
se localiza numa área rural do município, ocupava uma posição central e era constituída como a principal 
povoação rural, ofertando meios para escoamento e abastecimento das fazendas vizinhas como a Nova 
América, Conceição, Água limpa, Cascata e a Japira. Havia, também, além da farinheira, um comércio com 
uma grande diversidade de produtos que contribuíam para essa movimentação. 

A Fazenda Cascata, ocupada no final do século XIX, se constitui como um dos marcos da ocupação da região. 
Conforme o Jornal Alerta (2017) algumas obras, de âmbito regional, foram realizadas por intermédio dos 
moradores da Fazenda ao longo dos anos, como, por exemplo, a construção da estrada que se conecta ao 
município de Caravelas e a construção da ponte sobre o Rio Itanhém. Vale ressaltar também que este lugar 
foi o primeiro a trazer uma professora para a cidade e, conforme Gomes e Costa (2011, p. 05) apontam, esta 
localidade ‘’desempenhou papel significativo na produção de café e cacau na região e o seu complexo de 
edifícios indica a existência naquele espaço de um lugar de sociabilidade ‘’. Outro indício da importância da 
Fazenda para a região é o fato de que a mesma consta no mapa do Estado da Bahia de 1925, elaborado por 
Theodoro Sampaio, conforme aponta o parecer técnico realizado no ano de 2004 pela UESC.  

Dentre o seu acervo arquitetônico destacam-se a Casa Rural (Fig. 1), datada no final século XIX, construída 
em forma de sobrado; a Casa de Farinha (Fig. 2), construída no mesmo período da Casa Rural, equipada com 
antigo e valioso maquinário utilizado para o beneficiamento da mandioca e do café (Fig. 3 e 4); a Estufa de 
secagem de cacau (Fig. 3), datada no século XX; a Capela; as Casas de Trabalhadores; os Armazém; além de 
quatro barcaças. Destas edificações citadas, as três primeiras são consideradas como de interesse de 
preservação em nível estadual e, portanto, foram registradas pelo Inventário de Proteção do Acervo Cultural 
(IPAC), ainda na década de 1980, quando Teixeira de Freitas permanecia como distrito de Alcobaça. Esta 
ocorrência está registrada na publicação Sítios Históricos do Litoral Sul (pp. 283-288), da Secretaria da 
Indústria, Comércio e Turismo do Estado da Bahia. O governo municipal realizou o tombamento destas 
edificações apenas em junho de 2001 por meio do decreto no 039/2001, reconhecendo-as como patrimônio 
histórico cultural. Em outubro deste mesmo ano foi constituída a fundação Quincas Neto com a proposta de 
‘’fomentar e desenvolver a atividade cultural, bem como, promover a consciência e preservação ambiental, 
tendo como prioridade a conservação do acervo da Fazenda Cascata” (FUNDAÇÃO QUINCAS NETO, 2001, p. 
1). 
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Figura 1: Casa Rural 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 

 
Figura 2: Casa de Farinha 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 
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Figura 3: Maquinário da Casa de Farinha 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 

 
Figura 4: Maquinário da Casa de Farinha 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 
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Figura 5: Estufa de secagem de cacau 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 

Mais tarde, no ano de 2004, em meio a uma obra de reparo da cerca que demarca o território da Fazenda 
Cascata, foi registrado um achado arqueológico. Tal ocorrido foi comprovado pelo Departamento de Filosofia 
e Ciências Humanas da UESC por meio de investigações que constataram sua origem e veracidade. Todos os 
fatos que envolvem este acontecimento foram relatados no Parecer Técnico no 01/2004 produzido pelo 
Professor Elvis Pereira Barbosa. Este documento classifica o material lítico encontrado como oriundo da 
Tradição Aratu. Juntamente com estes elementos foram encontrados também diversos fragmentos de 
cerâmica. A cultura Aratu era constituída por povos horticultores, ceramistas, que habitavam em grandes 
aldeias circulares, a céu aberto, em área de floresta. Um dos aspectos principais que caracterizam o território 
da sua aldeia, são as urnas funerárias em material cerâmico que eles produziam e utilizavam para sepultar 
os seus aldeões. (DÓCIO, 2008) 

Neste parecer técnico foi ressaltado que parte do sítio arqueológico descoberto havia sido depredado pela 
implantação da rodovia BA-290 no início dos anos noventa. Segundo o documento, o sítio havia sido bastante 
revolvido e afetado, alterando o registro arqueológico e dificultando a compreensão do mesmo. Além disto, 
foi mencionado que outros moradores das proximidades do rio Itanhém também encontraram artefatos 
líticos e, com isso, constatou-se que o local se tratava de uma ‘’área arqueológica com características 
peculiares e de grande valor para o desenvolvimento de pesquisas neste campo no extremo sul do estado’’ 
(UESC, 2004, p.5) a fim de se investigar acerca dos grupos pré-históricos que habitaram a região em tempos 
remotos. Foi enfatizado naquele momento as probabilidades de se encontrar mais evidencias como esta, não 
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só na Fazenda Cascata, mas também em outras propriedades situadas do entorno, visto que o sítio havia sido 
estimado em aproximadamente 10.000 m² de extensão de áreas de achados. 

Sob a ótica de todas essas relevâncias históricas até aqui explicitadas, a Fundação Quincas Neto, situada na 
Fazenda Cascata, foi declarada como de utilidade pública pelo município através da Lei no 339/2004 e pelo 
estado através da Lei no 11.737/2010. Atualmente, a propriedade conta com o primeiro e único museu do 
município, instalado na Casa Rural e desenvolvido pela UNEB em parceria com a Fundação no ano de 2011, 
com o objetivo de expor os objetos e documentos antigos que fizeram parte da memória coletiva daquela 
região. 

Postura da gestão municipal em relação a preservação do seu patrimônio cultural  

A Câmara de Vereadores do município de Teixeira de Freitas, em conformidade com a Constituição da 
República e Estadual, estabeleceu sua Lei orgânica. Esta, por sua vez, pode ser definida como um conjunto 
de normas que regem a localidade. Visando a sua aplicabilidade foi elaborado o Plano Diretor Municipal, com 
o objetivo de estabelecer um plano de diretrizes, metas e atuação do poder público em sua área de 
atribuição. No âmbito das políticas públicas patrimoniais, definido como o enfoque desta pesquisa, nota-se 
que apesar de ser estabelecido no artigo 3 da Lei Orgânica (2016, p. 16), inciso X, que a gestão se compromete 
a ‘’promover o ensino, cultura, proteger o patrimônio histórico, o meio ambiente e combater a poluição’’, 
contudo, pouco se fez em relação a sua aplicabilidade no plano diretor. Foi constatado esse fato, sob a ótica 
de que o principal objetivo desta última legislação é de permitir transparência quanto a atuação e diretrizes 
que são implementadas no município. 

Conforme o exposto no Artigo 23 da Constituição Federal, além da União e o estado, os municípios também 
são responsáveis por promoverem a proteção do seu patrimônio histórico. Sendo assim pode-se considerar 
que essa competência atribuída não se refere apenas a inclusão da norma de proteção na legislação 
municipal, mas sim na execução de medidas e/ou diretrizes específicas que contribuem para que isto possa 
ser viabilizado. Buscou-se compreender então sobre a forma como a municipalidade atuou na promoção do 
seu patrimônio cultural. 

Foi verificado que a versão mais recente do Plano Diretor de Teixeira de Freitas-BA, sancionado através da 
Lei nº 310/2003, não faz menção a sua área de preservação do patrimônio histórico. Visto que o tombamento 
municipal foi realizado no ano de 2001, compreendeu-se que a gestão já possuía conhecimento destes bens. 
Sendo assim, seria fundamental que essa área sob proteção especial fosse mencionada neste documento 
para fomentar as medidas de preservação. Em todas as ressalvas elaboradas posteriormente sob o comando 
de gestores distintos, também não fizeram menção sobre as diretrizes que seriam aplicadas ao longo dos 
anos para promover a proteção do sítio histórico, nem tampouco do sítio arqueológico descoberto no ano 
de 2004, considerado relevante por ter sido habitando por indivíduos que pertenceram a uma tradição que 
ainda vem sendo estudada. 

Desta forma, observou-se que, além do tombamento das três edificações mais relevantes para o processo 
de formação e desenvolvimento da região, situadas em meio ao sítio histórico da Fazenda Cascata, não existe 
qualquer dispositivo legal que garanta alguma proteção paisagística da área de entorno. Apesar de todos 
estes locais de relevância aqui apresentados se situarem em uma área considerada atualmente rural, seria 
fundamental se apresentarem de forma explicita no planejamento da cidade, para que suas áreas do entorno 
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pudessem ser regulamentadas de forma mais efetiva, considerando todos estes aspectos aqui expostos: 
sociais, históricos, paisagísticos, ambientais. O plano diretor possui obrigatoriedade de apresentar um 
zoneamento compatível com todas as características da cidade e incluir todas as áreas que a ela pertencem, 
independentemente de ser considerada urbana ou rural.  

Durante os anos que se passaram após a declaração de utilidade pública concedida pelo município no ano 
de 2004, constatou-se, que apenas um projeto foi lançado com o intuito de fomentar o desenvolvimento 
cultural e social dos teixeirenses, o Programa, que foi iniciado no ano de 2013. No campo do patrimônio 
cultural seu discurso se voltava para o incentivo a valorização da cultura local, assim como o incentivo ao 
ensino da história da região. Em seus três anos e cinco meses de funcionamento, recebeu 36.570 visitantes, 
sobretudo estudantes da rede pública, do ensino fundamental e médio. O Programa também contemplou os 
alunos das instituições particulares, escolas técnicas e universitários de Teixeira de Freitas e região, conforme 
os relatórios da Fundação Quincas Neto. A Fazenda Cascata também oferecia o espaço físico da propriedade 
para recreação, piqueniques, lazer, confraternização, comemorações e caminhadas pelas trilhas ecológicas. 
Iniciado o ano de 2017, o prefeito que assumiu o cargo não deu prosseguimento ao projeto criado, e também 
não renovou a parceria com a Fundação.  

Conforme todos estes apontamentos supracitados, conclui-se que com o passar dos anos, os poucos avanços 
obtidos por parte da gestão atuaram muito timidamente em prol das questões histórico-culturais do 
município, principalmente aquelas que fomentam ações de valorização e a preservação do seu patrimônio 
histórico. 

Análise da situação atual do entorno do patrimônio histórico cultural 

Atualmente a Bahia está entre as primeiras posições no setor de produção de papel e celulose do país 
destinada ao mercado externo, sendo o Extremo Sul um destaque entre as locais produtores no estado. As 
três maiores empresas que se instalaram nesta região foram: Bahia Sul Celulose, Aracruz/ Fibria Celulose e 
Veracruz Florestal, sendo as duas primeiras constituídas como das maiores produtoras mundiais de Celulose. 
Teixeira de Freitas é um dos municípios que faz parte das áreas de plantio destas empresas, tendo uma 
parcela significativa da sua área rural destinada ao cultivo do eucalipto.  Entretanto, algumas áreas 
remanescentes de mata atlântica foram devastadas em função do desenvolvimento desta atividade. Outro 
ramo que, neste sentido, também contribuiu negativamente é o desenvolvimento das pastagens para a 
pecuária (ALMEIDA, 2009).  

Foi observado uma grande concentração do plantio de eucalipto no município de Teixeira de Freitas nas 
proximidades da rodovia BA-290, na estrada que o conecta ao município de Alcobaça (Fig. 6). Essa relação 
estreita é dada em função das bacias hidrográficas no entorno, que auxiliam no processo de desenvolvimento 
da plantação. Com base nesse cultivo foi criada a Lei nº 726, no ano de 2014, que dispõe regras para o 
disciplinamento do plantio e replantio do eucalipto para fins comerciais e industriais. Essa regulamentação 
considerou algumas questões ambientais que envolvem a proibição do desmatamento de áreas de 
preservação permanentes, nos trechos de mata atlântica, e permite que essa atividade seja desenvolvida 
apenas com a distância mínima de cinco quilômetros do município. 
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Figura 6: Plantio de eucalipto nas margens da BA-290, visto a partir do sítio histórico da Fazenda Cascata 

Fonte: Acervo Pessoal (2018) 

Além do cultivo do eucalipto e pecuária desenvolvido nesta localidade, a prefeitura, através da Lei 
Complementar 548, criada em 2010, criou nestas proximidades uma área destinada ao desenvolvimento 
de indústrias. Este Polo se situa na área rural da BA 290, próximo ao limite da zona urbana, na saída para 
o município de Alcobaça, e conta com uma área total de 184 mil metros quadrados. Segundo a declaração 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município, divulgada em julho do ano de 2017, ‘’uma 
equipe de topógrafos já estava fazendo a medição de uma fazenda de 250 mil metros quadrados, que fica 
ao lado do Polo. Depois dos estudos técnicos, será apresentado um projeto ao legislativo para criação de 
uma emenda à Lei Complementar 548, que contemple a ampliação do polo industrial’’. De acordo com a 
Prefeitura Municipal 32 empresas já se instalaram no local, e na segunda etapa está previsto para a área 
receber mais 64 empresas. Para incentivar essas instalações a gestão municipal, afirmou que são 
concedidos incentivos fiscais, assim como busca-se promover um número menor de entraves burocráticos 
no processo de implantação destas empresas no município’’. De acordo com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, a expectativa é que em dois anos o polo esteja em pleno funcionamento. No 
ano de 2017 ele encaminhou projetos à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e ao 
Ministério das Cidades para ampliação da rede elétrica e asfaltamento das ruas do polo, respectivamente. 
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Posteriormente a essa Lei complementar, no ano de 2013, a Prefeitura de Teixeira de Freitas promulgou a 
Lei nº 663, efetuando a doação das terras do aeroporto para o Governo do Estado. A condição imposta foi 
que o imóvel não tivesse outra finalidade a não ser para o funcionamento das atividades do transporte 
aéreo. Além disso, exigiu que a construção fosse iniciada no prazo de dois anos, caso contrário, o terreno 
voltaria a pertencer ao município. No ano seguinte, mais precisamente no mês de setembro, este 
equipamento foi inaugurado efetuando voos comerciais. Atualmente, esse aeroporto regional encontra-
se exercendo suas atividades. O atual prefeito anunciou em outubro do ano de 2017, que o governo 
estadual financiaria algumas obras de ampliação e modernização para a sua melhoria. Desta forma, 
compreende-se que a instalação de outras formas de ocupação do uso do solo e equipamentos urbanos 
nas áreas do entorno consequentemente ocorrerão, atraídas em função do avanço no desenvolvimento 
destas atividades supracitadas. 

Sendo assim, a gestão municipal de Teixeira de Freitas possui o desafio de desenvolver meios de promoção 
a proteção para o sítio histórico e arqueológico que se encontram a apenas dois quilômetros distantes do 
aeroporto. Afinal, entende-se que com os projetos de expansão destas atividades, a localidade de interesse 
histórico cultural fica submetida ao risco de ser modificada e desviada da sua função social que legalmente 
devem dispor. É importante também citar que mesmo na condição atual, com o desenvolvimento das 
funções das atividades de agropecuária e, principalmente, o cultivo de eucalipto, estas áreas se encontram 
vulneráveis a sofrer alterações significativas, modificando a paisagem cultural e destruindo o sítio 
arqueológico que, até o momento, não se encontra protegido por lei. 

Conforme ilustra o mapa a seguir (Fig. 7), pode-se observar através da mancha urbana e com a instalação de 
novos empreendimentos, que o vetor de crescimento da cidade tem avançado em direção ao trecho do 
aeroporto/polo industrial, o que indica que essa área com o passar do tempo provavelmente comportará 
novas residências e consequentemente a instalação de comércios. Com a expectativa de ampliação para a 
área do Polo, novas indústrias serão instaladas na região, o que consequentemente irá atrair um contingente 
de habitantes para suas proximidades por conta da oferta de emprego e o acesso facilitado ao possível local 
de trabalho. A distribuição de rede elétrica e de água potável que vem sendo instalada será também uma 
condicionante para contribuir para o adensamento populacional deste eixo em questão. A pressão do 
mercado imobiliário tende a aumentar naquela região e a legislação futuramente possibilitará a diminuição 
da área rural do município devido as novas instalações naquele entorno e as consequências que estes 
empreendimentos geram para a cidade.  
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Figura 7: Mapa de Teixeira de Freitas 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

Seguindo este viés destaca-se o papel da gestão municipal de assegurar a integridade dos elementos que 
apresentam relevância histórica ali situados de forma mais efetiva, para que as possíveis mudanças que 
possam ocorrer na paisagem não a descaracterizem ou destruam a ambiência existente, levando em conta o 
potencial apresentado para desenvolvimento de estudos arqueológicos. Vale ressaltar que neste caso a 
preservação do Bioma Mata Atlântica existente tem um grau de importância elevado, sendo necessário para 
a permanência do meio ambiente original e também para a salvaguarda da memória coletiva de um povoado, 
de modo que as gerações vindouras possam também fazer uma leitura do sítio histórico, facilitando o 
entendimento. Segundo Costa e Serres (2016, p. 166) ‘’neste caso, a memória é considerada um direito, e o 
patrimônio cultural o instrumento de reconhecimento de memórias e identidades nacionais e de seu 
fortalecimento’’. 

Quanto as regulamentações já implementadas, nota-se que de nada adianta o ordenamento jurídico 
proclamar a necessidade de proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico e urbano, se 
não forem adotados mecanismos funcionais para concretizar esta ação. Apresentou-se no Plano Diretor que 
uma das suas diretrizes seria o fomento aos aspectos culturais locais, porém, como se constatou, a plena 
efetivação das providências para atendimento desta determinação ainda não ocorreu. No entanto, a 
dinâmica urbana tem mostrado que não bastam intenções da lei sem a contrapartida dos instrumentos que 
podem ser aplicados com o intuito de incentivar as ações de cunho protecionista. 
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CONCLUSÃO 

Para as cidades de pequeno porte que possuem, em seu contexto urbano, imóveis ou sítios históricos com 
interesse de preservação cultural, faz-se necessária a elaboração de um plano diretor que possibilite a 
aplicabilidade de suas diretrizes de forma explicita, contemplando a sua real situação. Para salvaguarda dos 
bens em sua totalidade, não basta o tombamento feito de forma isolada; a ambiência e a identidade da 
localidade deve ser analisada com cautela, objetivando que as gerações posteriores possam também 
contemplar a totalidade destes exemplares que contribuíram para a consolidação do seu povoado. Em parte 
dos casos são necessários conservar o caráter original da paisagem no intuito de impedir a alteração das 
características que compõe esta ambiência de interesse histórico. Destaca-se, assim, a importância de se 
investigar o entorno para que o projeto de salvaguarda contemple as medidas apropriadas para aquele caso, 
levando em conta as possíveis transformações que possam vir a ocorrer na paisagem e a maneira como serão 
articuladas pela gestão municipal. Desse modo, é imprescindível que o patrimônio histórico se integre a 
dinâmica urbana de uma forma planejada, evitando que tais áreas vulneráveis sejam danificadas pelo 
espraiamento urbano. A ausência de políticas públicas claras pode ser um fator condicionante que isso 
ocorra. 

O Estatuto da Cidade, criado com o intuito de orientar os municípios, contribuiu de maneira significativa para 
o ordenamento do planejamento urbano dos municípios. A aplicação dos seus instrumentos urbanísticos 
possibilita a valorização e a preservação patrimonial. Entretanto, é fundamental que um planejamento 
estratégico estruturador seja elaborado para o pleno desenvolvimento da cidade. À gestão cabe elaborar um 
intercruzamento das questões primordiais que compõem os planos de ação. Conforme aponta Castro e 
Almeida (2013, p. 11), ‘’para abarcar em uma mesma solução, distintos problemas, é necessário pensar como 
parte da cidade vai crescer, ou como outra parte vai se adensar, ou, ainda, como a saturação de outra parte 
pode ser sanada [...] não os separe por disciplinas puras, como se uma não interferisse na outra’’. 

Conforme aponta Montaner e Muxi (2014) há o perigo de que no discurso da gestão acerca da valorização 
patrimonial venha dotado de sobrecarga turística, o que para Choay (2006) poderia gerar a “banalização do 
patrimônio” como produto meramente econômico, ocorrendo desta forma o esquecimento do real sentido 
da preservação. Ressalta-se que o turismo pode ser incluído como uma consequência deste processo, mas 
não deve se explorar deste patrimônio apenas como fonte de renda. 

Para ordenar o desenvolvimento local da cidade de Teixeira de Freitas, além de serem considerados os 
aspectos supracitados, a gestão deve avaliar quais áreas se encontram compatíveis com o projeto de 
expansão, visando questões como infraestrutura, mobilidade, e também as possíveis implantações das 
atividades dedicadas aos serviços e comércios, sem necessariamente ter que alterar de forma negativa os 
locais com relevância histórica e ambiental. Estes últimos devem ser novamente analisados para que haja 
legalmente um perímetro de proteção adequado com a regulamentação das três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal).  

O Plano Diretor do Município, sendo que o vigente é ainda o do ano de 2003, deve ser totalmente revisto, 
visto que ele possui uma articulação de forma genérica, produzido como cópia dos apontamentos do Estatuto 
da Cidade. Destaca-se, assim, a real necessidade de sua revisão, articulado à realidade atual do município, 
criando, assim, uma nova proposta de zoneamento harmônico, de modo inclusivo, e que considere também 
os aspectos naturais, históricos culturais e paisagísticos. Ainda nesta nova regulamentação, é possível incluir 
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a aplicação dos instrumentos urbanísticos conforme foi exposto neste presente artigo, com o intuito de 
tornar efetiva as diretrizes impostas pelo município em prol da coletividade a ser beneficiada. 
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ARQUITETURA DOMÉSTICA NO BRASIL: DO VERNACULAR AO POPULAR 

DOMESTIC ARCHITECTURE IN BRAZIL: FROM THE VERNACULAR TO THE POPULAR 

ARQUITECTURA DOMÉSTICA EN BRASIL: DEL VERNACULAR AL POPULAR 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo propõe uma reflexão sobre espaços domésticos vernaculares e populares, fazendo uma discussão sobre 
estas produções a partir dos processos de mudança social advindos da modernidade. São discutidos aspectos da 
arquitetura vernacular através de uma caracterização da arquitetura doméstica brasileira no período colonial. A 
arquitetura popular é entendida a partir de uma hibridização entre o tradicional e o moderno, em uma forma de 
produção autoconstruída. É proposta uma análise morfológica de espaços domésticos compreendidos como 
vernaculares e populares, identificando aspectos de tradição e da modernidade que se encontram nestes. 
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura vernacular; arquitetura popular; espaço doméstico; tradição; modernidade.  

ABSTRACT: 
This paper proposes a reflection on vernacular and popular domestic spaces, making a discussion about these 
productions from the processes of social change coming from modernity. Aspects of vernacular architecture are 
discussed through a characterization of Brazilian domestic architecture in the colonial period. The popular architecture 
is understood from a hybridization between the traditional and the modern, in a form of self-constructed production. It 
is proposed a morphological analysis of domestic spaces understood as vernacular and popular, identifying aspects of 
tradition and modernity that are found in these. 
KEYWORDS: vernacular architecture; popular architecture; domestic space; tradition; modernity. 

RESUMEN: 
Este artículo propone una reflexión sobre espacios domésticos vernaculares y populares, haciendo una discusión sobre 
estas producciones a partir de los procesos de cambio social venidos de la modernidad. Se discuten aspectos de la 
arquitectura vernacular a través de una caracterización de la arquitectura doméstica brasileña en el período colonial. La 
arquitectura popular se entiende a partir de una hibridización entre lo tradicional y lo moderno, en una forma de 
producción autoconstruida. Se propone un análisis morfológico de espacios domésticos comprendidos como 
vernaculares y populares, identificando aspectos de tradición y de la modernidad que se encuentran en estos. 
PALABRAS-CLAVE: arquitectura vernacular; arquitectura popular; espacio doméstico; la tradición; modernidad. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo da Arquitetura, ao se distanciar dos grandes edifícios e da produção erudita, aproxima-se de uma 
leitura sobre os espaços de uso cotidiano, dentre os quais a casa se insere como protagonista. A partir das 
críticas ao movimento moderno, na década de 1960, a Arquitetura pôde ser compreendida como fenômeno 
cultural, abrindo-se para maiores interpretações sociológicas sobre o espaço doméstico. Reconhecidas as 
devidas limitações, a casa permitiria compreender aspectos da sociedade que a concebeu. É dentro desta 
perspectiva de análise da casa, enquanto expressão dos processos socioculturais presentes na sociedade que 
tanto arquitetos quanto cientistas sociais se voltaram para a análise da habitação vernacular, produzida por 
sociedades com culturas e tradições locais próprias, ou pertencentes a um contexto de pré-modernidade.  

O advento da modernidade implicou em transformações nos modos de vida das sociedades, em seus modos 
de habitar, nas lógicas construtivas dos edifícios e, consequentemente, na habitação vernacular, que também 
sofreria modificações neste processo. Entretanto, em que sentido estas transformações se manifestariam? 
Qual o lugar desta produção diante das influências globalizantes trazidas pela modernidade? Busca-se, neste 
artigo, refletir sobre aspectos que caracterizam e diferenciam a arquitetura vernacular em um contexto pré-
moderno e contemporâneo, a partir das transformações que alteraram a configuração dos espaços 
domésticos no Brasil.  

Em um primeiro momento, procurou-se uma base teórica que permitisse o entendimento das características 
da arquitetura vernacular, buscando também compreender como seus atributos tendem a se modificar 
diante das mudanças trazidas pela modernidade, o que permitiu identificar evidências de uma "arquitetura 
popular”. Em seguida, foi feita uma revisão sobre as características tradicionais da arquitetura doméstica 
brasileira e suas modificações em consequência do processo de modernização, com o intuito de identificar 
como as transformações sociais alteraram a configuração da arquitetura doméstica. Por fim, foram feitas 
análises de plantas baixas de tipos habitacionais brasileiros do período colonial, entendidos como exemplos 
do vernacular, e de casas populares autoconstruídas na contemporaneidade, com o intuito de compreender 
se as tradições e a modernidade se encontram nestes espaços. 

 

ENTRE O VERNACULAR E O POPULAR: O HÍBRIDO 

Compreendendo o sentido do vernacular  

No campo da Arquitetura, uma visão multidisciplinar nas investigações sobre os ambientes domésticos e 
sobre o sentido do habitar é relativamente recente, tendo ganhado espaço no século em consonância com a 
revisão de diversas disciplinas das Ciências Sociais. A História, por exemplo, passou por uma aproximação 
com outras ciências como a Antropologia, Geografia, Arqueologia, Filosofia e Sociologia, enfrentando 
questionamentos quanto às metodologias de estudo tradicionais e ao enfoque dado à história de grandes 
acontecimentos, em detrimento das realidades concretas da vida cotidiana (LE GOFF, 1995).  

Tais questionamentos se aplicaram também à teoria e à história da Arquitetura que, por muito tempo, deram 
ênfase à arquitetura acadêmica, aos edifícios raros ou eruditos que abrigaram os principais acontecimentos 
e atores da História formal. Arquitetos passaram a discutir a necessidade de ampliação do próprio conceito 
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de Arquitetura, além de questionar a supremacia da Europa como única vertente da história arquitetônica. 
A partir das críticas ao movimento moderno nas décadas de 1960 e 1970, houve uma aproximação com as 
Ciências Sociais, notadamente com a Antropologia. A partir de então se abriu a possibilidade de se 
compreender a Arquitetura como um fenômeno cultural, perspectiva pouco explorada até então 
(MONTANER, 2001).  

Alguns arquitetos viriam a contribuir para esta discussão, como Bernard Rudofsky, em sua exposição 
fotográfica realizada em 19641, e as publicações de Paul Oliver (1969) e de Amos Rapoport (1969) acerca da 
habitação de sociedades tradicionais ou primitivas. Embora com algumas diferenças, o ponto de vista 
compartilhado era de que a arquitetura deveria ser entendida como produto cultural de uma sociedade. 
Estes arquitetos utilizaram o termo vernacular para caracterizar tal produção, sem, entretanto, realizar uma 
conceituação específica, utilizando também expressões como arquitetura primitiva, tradicional, indígena, 
sem arquitetos, anônima, espontânea, rural ou popular, sob o entendimento de uma produção arquitetônica 
que prescinde de conhecimentos sistematizados em um corpo doutrinário2.  

O termo em latim vernaculus foi adotado pela língua inglesa com sentido de algo nativo, original, como o 
idioma nativo de um povo, sua língua vernácula. Segundo Oliver (2006), o uso deste adjetivo para a 
Arquitetura encontrava dificuldades pelas definições do próprio campo disciplinar, associado à figura de um 
arkhitekton, termo grego que definia o principal construtor ou chefe construtor de uma obra. Portanto, o 
que se considerava Arquitetura era a produção onde havia um indivíduo principal ligado à construção, 
concepção, elaboração e supervisão das obras. Devido às revisões ocorridas a partir de 1960, seria possível, 
a partir de então, caracterizar determinado ambiente construído como arquitetura vernacular. 

Segundo Rapoport (1969) haveria uma distinção entre arquitetura vernacular e arquitetura primitiva. Esta 
seria encontrada em sociedades classificadas como primitivas pela Antropologia, com características de 
uniformidade e permanência de tradições construtivas. Já a arquitetura vernacular seria aquela em que não 
existiriam pretensões teóricas ou estéticas, possuindo relações com o lugar de implantação e com o 
microclima, e respeito ao meio ambiente natural e construído. Além disso, uma caraterística importante 
desta arquitetura seria a sua natureza não especializada, aberta, permitindo acréscimos e modificações de 
acordo com a necessidade. Oliver (2006), entretanto, afirma que a arquitetura vernacular abrangeria todo 
tipo de construção feita em sociedades tribais, tradicionais, populares ou rurais, onde um arquiteto ou 
designer não foi empregado no processo. Portanto, para este autor há uma convergência de sentido do 
primitivo e do vernacular.  

                                                           
1 Exposição Architecture Without Architects realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), onde foram apresentadas 
fotografias de um amplo panorama de construções ao redor do mundo. Tinha o objetivo de questionar e romper com a ideia de 
arquitetura oficial, comercial e universal, oferecendo um ponto de partida para a exploração da arquitetura vernacular, anônima, 
espontânea, indígena ou rural, como referidas por Bernard Rudofsky. Deu origem à um livro publicado no mesmo ano da exposição. 

2 O interesse por este tipo de produção teve início na Inglaterra do século XIX por arquitetos envolvidos em movimentos de crítica 
social ao capitalismo e à perda das tradições artesanais devido à produção industrial, como o Arts & Crafts e o Domestic Revival. 
Nomes como Phillip Webb (1831-1915) e Norman Shaw (1831-1912) se voltaram para a produção residencial unifamiliar de classe 
média com algumas preocupações diferenciadas, como a honestidade estrutural e o desejo de integrar o edifício ao lugar e à cultura 
local, empregando materiais locais e respeitando os métodos tradicionais de construção – um dos exemplos mais emblemáticos foi 
a Red House, projetada por Webb em Kent, Inglaterra. Posteriormente, arquitetos como Frank Lloyd Wright (1867-1959) e Alvar 
Aalto (1898-1976) seriam alguns dos profissionais a incorporar elementos da tradição local à sua produção, numa vertente do 
movimento moderno conhecida como arquitetura orgânica. 
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A “Carta sobre o Patrimônio Vernacular Edificado”, publicada pelo Conselho Internacional de Monumentos 
e Sítios, buscou também uma definição para a arquitetura vernacular. Isto pela necessidade de 
documentação que garantisse a atuação prática da preservação e orientações para políticas patrimoniais, 
tendo em vista que a intensificação da globalização estaria levando ao risco de desaparecimento da produção 
vernacular. Como características gerais desta arquitetura o documento aponta a presença de um modo de 
construção compartilhado pela comunidade, com caráter local ou regional que se relaciona com o meio 
ambiente, possuindo coerência de estilo, forma e aspecto, o uso de tipologias construtivas tradicionalmente 
aceitas, em que o conhecimento tradicional no projeto e na construção é transmitido informalmente, 
apresentando uma resposta eficaz às demandas funcionais, sociais e ambientais (ICOMOS, 1999).  

A partir das diversas caracterizações propostas, em comum se observa que a produção vernacular estaria 
muito vinculada à ausência de protagonismo de profissionais com formação acadêmica, ou seja, de um 
projeto formal de autoria. O conhecimento sobre materiais e técnicas construtivas, sobre a forma de 
organização do espaço e as feições estéticas do ambiente seriam transmitidos de maneira informal, 
reproduzidos através de práticas sociais. O trabalho seria compartilhado pela comunidade ou realizado pelos 
próprios usuários, caracterizando-se como uma forma de autoconstrução. Contudo, esta autoconstrução 
tende a se modificar com a modernidade e o processo de globalização, mesclando tradições locais e 
influências transnacionais.  

Transformações sociais e a arquitetura popular 

Segundo Monios e Oliveira (2013), é necessário ampliar as abordagens sobre a “arquitetura sem arquitetos” 
acrescentando aspectos ligados à modernidade, como as transformações decorrentes da industrialização dos 
materiais de construção e as influências da globalização nos modos de vida e modos de morar. Acerca da 
modernidade, Giddens (1991) a compreende um estilo de vida ou organização social que emergiu na Europa 
do século XVII e se expandiu mundialmente. As transformações envolvidas neste processo estabeleceram 
formas de conexão social globalizadas e alteraram características das relações sociais e da vida cotidiana. 
Nesse sentido, a globalização pode ser entendida como um processo de alongamento de interações através 
do tempo e do espaço e de intensificação de relações em escala mundial, em grande parte possibilitado pelo 
industrialismo e pelo desenvolvimento de tecnologias de comunicação. 

Para Canclini (2013), que enfatiza sua análise da modernidade a partir da América Latina, a globalização 
consiste em um processo de abertura de mercados e de repertórios simbólicos nacionais, intensificando 
trocas e hibridações. O autor dá prioridade ao estudo da cultura, propondo a noção de culturas híbridas para 
compreender os efeitos da modernidade nestes contextos. O hibridismo proposto se refere à emergência de 
formas culturais populares pelo cruzamento entre o tradicional, o moderno e a cultura de massas, 
enfraquecendo-se as fronteiras entre o popular e o erudito, entre a cultura rural e as culturas urbanas, entre 
a arte e o artesanato.  

A partir desta perspectiva é possível compreender as fronteiras entre o vernacular e o popular diante das 
transformações contemporâneas. Nesse sentido, há uma manifestação híbrida vernáculo que se traduz na 
arquitetura popular, onde se identificam aspectos da tradição que se mesclam com a modernidade. O desejo 
de personalização da moradia, o processo de individualização, o emprego de materiais de construção 
industrializados e consumo de objetos de uso doméstico divulgados pela mídia são alguns dos aspectos que 
caracterizam esta produção na contemporaneidade (MONIOS; OLIVEIRA, 2013). Além disso, esta arquitetura 
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também abstrai a participação de arquitetos ou outros profissionais com uma formação acadêmica, 
identificando-se com a autoconstrução em um contexto capitalista. 

A seguir se procuram identificar aspectos que caracterizam a habitação vernacular no Brasil, especificamente 
durante o período colonial. Alguns apontamentos sobre as mudanças sociais e suas consequências nos 
ambientes domésticos são realizados, com o intuito de caracterizar este processo. 

CARACTERÍSTICAS DA “CASA BRASILEIRA” E MUDANÇAS SOCIAIS NA MODERNIDADE 

Segundo Oliveira (2001), a história da arquitetura brasileira identifica-se com a história do cotidiano e com 
as investigações sobre a arquitetura vernacular, uma vez que, à exceção de edifícios administrativos ou 
religiosos, pelo menos por quatro séculos as paisagens urbanas e rurais do Brasil foram caracterizadas pelo 
trabalho da população. A arquitetura doméstica foi constituída pela mescla do saber-fazer construtivo e dos 
modos de habitar de portugueses, índios e escravos, entretanto, por muito tempo não houve valorização 
destas construções por parte dos profissionais que passaram a ter formação acadêmica na disciplina.  

No século XIX, quando a formação dos arquitetos foi oficialmente sistematizada e os gostos burgueses 
passaram a ser cada vez mais influenciados pela modernidade, a arquitetura tradicional foi ofuscada pelos 
temas europeizados, pela arquitetura eclética e pelos modos de vida burgueses (TEIXEIRA, 2008). A entrada 
de produtos estrangeiros no mercado e o processo de industrialização do país no início do século XX levaram 
à divulgação e valorização cada vez maior dos produtos industrializados. Materiais de construção como o 
tijolo cozido e o cimento se tornaram sinônimos de execução rápida e baixo custo, em detrimento de técnicas 
construtivas tradicionalmente consolidadas durante séculos, como a taipa, e do uso de materiais locais.  

A valorização da arquitetura doméstica tradicional ocorreria somente a partir do primeiro quarto do século 
XX, em conformidade com a ascensão de movimentos nacionalistas. Esta valorização também ocorreu por 
parte de alguns defensores das artes plásticas e arquitetura modernas como Lúcio Costa (1937), que exaltava 
tanto a arquitetura moderna quanto a origem popular da arquitetura civil, por ele definida como herdeira de 
um processo de evolução da tradição construtiva popular portuguesa, adaptada no Brasil e preservada por 
construtores e mestres de obras. Descreveu esta arquitetura como arte do povo desenvolvida naturalmente 
e enfocou a importância do tema da arquitetura doméstica pelas lições construtivas e espaciais que poderia 
fornecer aos arquitetos.  

Seguindo esses passos, no estudo da história da arquitetura brasileira autores se voltaram para o ambiente 
doméstico, não só com objetivo de investigação formal como também para compreender como ocorriam as 
sociabilidades no ambiente residencial e seus reflexos na organização social. Como apontado por Gilberto 
Freyre (1979), não há um modelo de “casa brasileira”, mas uma multiplicidade de conceitos, configurações e 
identidades arquitetônicas de acordo com os contextos espaciais, sociais e econômicos em que se inserem. 
Partindo destas múltiplas manifestações, consideram-se os apontamentos sobre a configuração de 
residências urbanas e rurais no período colonial, não no sentido de se identificar um padrão, mas elementos 
que auxiliem a compreensão sobre a moradia e os modos de morar no Brasil.  

Nas cidades fundadas durante o período colonial, o modelo de conformação e ocupação de lotes urbanos 
permaneceu praticamente inalterado, baseado em tradições urbanísticas portuguesas. Segundo Murilo Marx 
(1991), os lotes eram objeto de concessão em um sistema que enfatizava mais a metragem linear da fachada 
de acesso à rua do que a própria área do terreno. O tecido parcelar que resultava desse sistema era 
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constituído por lotes estreitos, profundos e de geometria não muito regular, sendo que as ruas eram 
definidas pela conformação dos casarios. A principal forma de ocupação consistia na concentração da 
construção na parte frontal dos lotes e sem afastamentos laterais ou frontais, sendo que a parte posterior 
do terreno se constituía em um espaço livre, o quintal.  

 Nas construções, as coberturas eram solucionadas através de telhados de duas águas, com beirais voltados 
para a rua e para os fundos do lote, de maneira que as paredes frontais e posteriores eram protegidas pelos 
beirais, e as paredes laterais, pelas próprias construções vizinhas. Segundo Reis Filho (1978), o caráter incerto 
ou provisório da ocupação inicial dos primeiros núcleos urbanos levou a uma ocupação pragmática, de 
maneira que as construções se caracterizavam pelo aspecto simples e pela funcionalidade, apresentando 
poucos elementos decorativos. As fachadas denotavam diferenciação social, pois quanto maior o número de 
aberturas ou seu comprimento, maior o prestígio do proprietário, sendo assim, nelas se concentrava a maior 
preocupação formal. 

A disposição dos cômodos nas residências possuía poucas variações. Nas casas térreas, os cômodos voltados 
para a rua constituíam-se de salas ou lojas, aos fundos se localizavam os cômodos de serviços, onde era mais 
comum a permanência de escravos e das mulheres. Ao centro se situavam as alcovas ou quartos de dormir, 
ambientes sem aberturas e destinados a permanência noturna, ou à instalação de uma capela ou despensa 
(ALGRANTI, 1997). A circulação ocorria por meio de um corredor longitudinal, que ligava a porta da frente 
aos cômodos dos fundos, geralmente localizado junto a uma das paredes laterais ou disposto ao centro, nas 
casas maiores.  

Mesmo com a variação de largura dos terrenos e do tamanho das residências a disposição dos cômodos 
ocorria de maneira semelhante. Nos sobrados se observavam algumas diferenças, embora poucas variações 
em relação à distribuição dos cômodos. O térreo era destinado ao público e aos escravos, com a presença de 
comércio, oficinas ou salas, corredor de acesso ao quintal e a circulação vertical. Nos andares superiores se 
encontravam a sala, voltada para a rua, as alcovas ao centro e as áreas destinadas aos serviços nos fundos, 
sendo que nos sobrados com três pavimentos a cozinha poderia se localizar no último andar. 

No meio rural as variações nas tipologias habitacionais foram mais diversificadas devido à liberdade de 
implantação alterando-se a configuração espacial de acordo com as condições naturais do terreno. Certas 
características comuns podiam ser encontradas nos edifícios mais representativos, como nas sedes de 
fazendas de engenho e nas casas bandeiristas. A partir do século XIX, contudo, influencias neoclássicas 
passaram a se fazer presentes, principalmente nas sedes de fazendas cafeeiras. Além da edificação 
residencial principal, muitas fazendas contavam com a presença de outras edificações como capelas, senzalas 
e anexos de apoio à produção agrícola. 

Nas residências dos proprietários, as alcovas se encontravam geralmente dispostas ao centro, ao redor da 
sala, sendo os quartos das meninas e moças rodeados pelos quartos de familiares mais velhos. As áreas de 
serviço cotidiano como cozinha e despensa eram voltadas para os fundos da edificação, comumente com 
uma cozinha ampla. Característicos da arquitetura rural portuguesa, os alpendres eram uma constante na 
parte frontal das casas, podendo ser ladeados por capelas localizadas no corpo da edificação. Serviam como 
uma forma de amenização climática e como local de recepção de visitantes, representando uma área de 
triagem em relação aos que poderiam receber permissão para entrar, além de um espaço de vigilância e 
lazer. 
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Esta conformação espacial das residências coloniais levou a interpretações sobre os modos de vida e as 
sociabilidades. A “sociologia da casa”, proposta por Gilberto Freyre, buscava identificar a relação entre a 
configuração espacial e a sociedade patriarcal e escravocrata, que se consolidou na colônia. Enquanto a vida 
social era filtrada na sala ou na loja e, nas fazendas, no alpendre, a reclusão feminina era restrita nas alcovas 
e nos ambientes de serviço; escravos e as mulheres realizavam os serviços diversos na cozinha, espaço amplo 
voltado para o quintal.  

Algranti (1997) destacou a cozinha como exemplo de transformação no espaço residencial, uma vez que 
inicialmente eram erguidas nos fundos do terreno, separadas do corpo das edificações. O hábito de cozinhar 
ao ar livre, devido ao clima, pode ter favorecido esta separação, entretanto também se identifica um sentido 
de divisão de espaços entre senhores e escravos. A autora relatou a presença de casas com duas cozinhas, a 
“limpa” dentro da casa, e a “suja” do lado de fora, onde se procediam às tarefas mais pesadas e menos 
higiênicas. Com o passar do tempo e com as alterações nos modos de vida, as refeições se tornariam 
momentos mais importantes de reunião familiar, favorecendo a localização da cozinha no interior das casas.  

O quintal era um espaço importante no cotidiano doméstico. Nele ocorria o cuidado de animais e o 
fornecimento de elementos para o funcionamento da “indústria doméstica”, essencial no contexto do 
sistema colonial: “Árvores e plantas forneciam gordura vegetal para a cozinha e para os candeeiros, além de 
matéria-prima para as mezinhas caseiras. Nos quintais criavam-se também aves e porcos, e neles se 
instalavam galinheiros e currais” (ALGRANTI, 1997, p. 92). Geralmente nos quintais se encontravam anexos 
ou puxados rústicos para usos diversos, como senzalas, secreta ou casinha para abrigo de fossas, moenda, 
monjolo, casa da farinha e locais de armazenagem de utensílios e alimentos, sendo que nessas dependências 
as mulheres, principalmente, passavam boa parte do tempo. 

Dos quintais, hortas e pomares vinham os alimentos básicos para a mesa dos colonos, já que a economia era 
voltada para o exterior, fazendo-se necessária a cultura de certos produtos de uso cotidiano. Dessa forma, a 
casa se conformava não apenas como uma unidade de consumo, mas como unidade de produção de bens 
para a subsistência familiar, configurando-se como local de moradia e trabalho. As características da 
organização familiar, nesse sentido, também contribuíam para uma lógica de trabalho e de consumo 
concentrada na família extensa, de forma que além de muitos filhos, os escravos também habitavam nas 
casas. Esta é uma característica da habitação pré-moderna apontada por Rybczynski (1996), que assinala 
também a pouca compartimentação de ambientes nas casas e a sua multifuncionalidade, com escassez de 
móveis ou flexibilidade de objetos que davam lugar às diversas atividades que ocorriam ao longo do dia.  

Dessa forma, ao estudar as residências coloniais, nem sempre a função atribuída a determinados cômodos 
seria compatível com as atividades de fato desempenhadas pelas pessoas. A caracterização de cômodos em 
áreas social, íntima e de serviços pode, nesse sentido, não ter a correspondência exata quanto ao uso dos 
espaços, contudo se tornou uma constante na análise das residências coloniais (Figura 1).  
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Figura 1: Esquema de distribuição de cômodos na residência colonial, a qual manteve uma uniformidade na setorização que refletia a estrutura 

social.  
Fonte: Veríssimo e Bittar, 1999. 

As principais mudanças nos espaços domésticos no Brasil ocorreram principalmente a partir do final século 
XIX, com o fim do período colonial e diversas mudanças de ordem política e social ocorridas no país. 
Influências mais amplas da modernidade e de um modo de vida europeizado na forma de organização do 
espaço se fizeram mais presentes, as noções de intimidade e privacidade se desenvolveram e o processo de 
individualização e privatização se refletiu no ambiente construído. As mudanças estruturais na sociedade e 
na economia contribuíram para este processo, com a separação entre casa e trabalho, a redução do número 
de membros das famílias e as mudanças no trabalho doméstico pela inserção de novas tecnologias na 
habitação. Principalmente a partir dos padrões de moradia da nobreza e da burguesia, o espaço doméstico 
se modificou no sentido de uma maior especialização, com uma diversidade de ambientes designados para 
atividades específicas, permitindo a setorização de funções (RYBCZYNSKI,1996).  

No Brasil, as aspirações aos modos de vida europeus foram marcantes principalmente após a chegada da 
Família Real, alterando a configuração e a utilização dos ambientes da casa. Ao tratar da moradia burguesa 
da elite de São Paulo no final do século XIX e início do XX, Carvalho (2008) se refere ao palacete eclético ou à 
“casa moderna” como a moradia em que as áreas pública, privada e de serviços passaram a estar mais bem 
definidas. Estas residências passaram a ser construídas a partir de um projeto realizado por arquitetos 
especialistas, em contraposição ao saber construtivo empregado nas moradias coloniais.  

As casas ecléticas se tornaram parte de novas práticas de consumo associadas ao novo modo de vida burguês 
que se instaurava, baseado no consumo privado para a construção de identidades sociais. Em um processo 
de industrialização e modernização que o país começava a se inserir, o consumo de objetos na casa se abriu 
como uma perspectiva de mercado. Além disso, os objetos pessoais, móveis e utensílios cotidianos se 
tornaram eficazes no atendimento de necessidades individuais e expressões de status, manifestando-se 
como símbolos de distinção social. Esta distinção poderia ser percebida a partir de então pelos tipos de 
cômodos presentes na casa, os objetos de decoração, as cores, formas, estilos, arranjos de mobiliário, a 
localização de ambientes em relação aos demais, dentre outros aspectos.  

Carvalho (2008) aponta para distinções de gênero nas características e usos dos cômodos, de maneira que 
ambientes masculinos seriam confortáveis e sóbrios, inspirados na tradição inglesa da decoração atribuída à 
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sala de jantar, ao hall e ao escritório; estes ambientes representariam a figura sólida do homem como o chefe 
da casa, provedor de estabilidade e segurança, sendo que neles seriam desenvolvidos rituais de legitimação 
da família. Já os ambientes caracterizados como femininos – sala de visitas, quarto feminino – se 
apresentavam com ornamentação de inspiração francesa. Nas salas de visitas eram exibidas as habilidades 
femininas na conversação, música e literatura; o contexto decorativo do ambiente era procurado como a 
maneira natural de apresentação da mulher, havendo uma contiguidade entre corpo feminino e objetos 
domésticos, inserindo a mulher em um fundo decorativo que não necessariamente a valorizava. 

Segundo Veríssimo e Bittar (199), a partir de meados do século XX, uma série de mudanças políticas, 
econômicas e urbanas transformaria a casa em um bem de consumo de mercado, inserindo no ambiente 
residencial equipamentos tecnológicos, ao mesmo tempo em que a área de cômodos tradicionalmente 
amplos se reduzia.  O mercado imobiliário e os meios de comunicação passaram a anunciar ambientes como 
sinônimo de qualidade de vida e status social, com o objetivo de agregar valor ao produto moradia. Ao 
mesmo tempo em que relações sociais foram fragmentadas em espaços cada vez mais individualizados e 
personalizados, antigas relações segregacionistas permaneceram nos ambientes de serviços, como quartos 
de empregada e acessos diferenciados para moradores e empregados nos apartamentos.  

Embora as influências dos modos de morar burgueses tenham se difundido para as residências das classes 
de renda mais baixa, principalmente através da mídia (jornais impressos, revistas de decoração e 
comportamento, folhetos de divulgação de produtos, rádio e televisão), é possível afirmar que as restrições 
econômicas limitaram as alterações na configuração dos espaços. De uma maneira geral, desde as senzalas 
aos mocambos, as casas da população pobre no Brasil foram caracterizadas pelo tamanho reduzido e pela 
sobreposição de usos e funções nos ambientes. As desigualdades sociais demarcaram diferenças na 
apreensão da modernidade entre as classes sociais, sendo possível encontrar realidades contrastantes nas 
condições de habitação da população brasileira: 

[...] encontramos a casa colonial na casa do caboclo, a senzala nas precárias instalações dos 
cortadores de cana ou colhedores de laranja, a casa-grande nas grandes residências de 
veraneio com casa de empregados ao fundo. Mas também é possível nos depararmos com 
soluções contemporâneas como os “apart-hotéis” ou “lofts” pós-modernos informatizados 
ou ainda confortabilíssimos apartamentos tríplex nos bairros-jardins paulistas. (VERÍSSIMO; 
BITTAR, 1999, p. 129) 

Uma vez que se procura realizar aqui uma análise sobre o vernacular e o popular, considera-se que, apesar 
das diferenças sociais e econômicas, a habitação popular na contemporaneidade possui características da 
tradição e da modernidade. 

METODOLOGIA 

Segundo Pereira (2012), é possível fazer uma análise do espaço doméstico a partir da identificação do tipo 
ou função de cômodos e do número dos mesmos, que varia em função da época de construção da casa e que 
fornece sentidos sociológicos sobre a sociedade em que está inserida. As diferentes formas dos 
compartimentos e como se estruturam, como se relacionam e a hierarquia entre eles configura padrões 
vinculados aos modos de vida dos moradores e da concepção que os produtores da habitação têm sobre a 
família. O significado sociológico do espaço doméstico pode ser interpretado pelas relações entre os espaços, 
identificando-se o tipo, número e área das várias divisões que compõem a casa, a localização e posição de 
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cômodos em relação ao conjunto, a forma como se agregam determinadas áreas ou zonas, além da relação 
de permeabilidade ou separação que se estabelece entre os cômodos ou entre áreas de circulação.  

A partir desta perspectiva, propõe-se realizar uma análise morfológica da configuração espacial de modelos 
habitacionais brasileiros através da análise de plantas baixas de moradias vernaculares e moradias populares. 
Correspondendo à arquitetura vernacular, foram selecionados modelos de habitação existentes no período 
colonial, inseridos nos contextos rural e urbano. No que se refere à arquitetura popular, são apresentadas 
residências autoconstruídas em um contexto urbano de uma cidade média.  

A escolha das residências autoconstruídas se fez a partir de uma pesquisa anteriormente desenvolvida, que 
buscou identificar as relações dos modos de vida e modos de habitar com a conformação do espaço 
doméstico autoconstruído pela população de baixa renda. A investigação foi realizada no município de Viçosa 
– Minas Gerais, especificamente nos bairros Nova Viçosa e Posses, onde a autoconstrução incremental de 
moradias é a forma majoritária de provisão da habitação. Como alguns resultados principais desta 
investigação foram verificadas a influência acentuada de restrições econômicas no processo de 
autoconstrução da moradia, continuidades de referências ao modo de vida rural dos habitantes, hibridismos 
entre tradicional e moderno nos modos de vida e modos de habitar, grande número de ampliações, 
coabitação em terrenos e residências, desenvolvimento de atividades produtivas nas moradias, dentre 
outros aspectos (SOUZA, 2017).  

Para se proceder a análise e discussão foram elaborados os Quadros 1 e 2 contendo as plantas baixas das 
residências, onde se identificam cômodos e acessos principais. Se propõe uma demarcação gráfica em cores, 
de acordo com as funções dos ambientes (social, íntimo, serviços e circulação), ressalta-se que esta 
setorização parte de uma concepção moderna da casa e que os usos dos espaços nem sempre correspondem 
às funções que lhe foram atribuídas, portanto a análise se pauta mais nas funções formalmente designadas 
aos ambientes do que seus usos de fato. São descritas as características da organização espacial, bem como 
a caracterização das áreas social, íntima e de serviços.  

 

RESULTADOS 

Residências vernaculares 

O Quadro 1 demonstra a configuração dos espaços residenciais de moradias coloniais, sendo elas: um modelo 
de casa térrea, especificamente a casa de morada inteira (quatro janelas alinhadas na fachada, dispostas 
simetricamente em relação à porta), um modelo de sobrado de dois pavimentos, a casa-grande ou sede de 
engenho – no caso a residência sede da Fazenda do Viegas ou Engenho da Lapa, no Rio de Janeiro – RJ, e a 
casa bandeirista ou casa rural paulista, representada pela residência sede do Sítio do Padre Inácio, localizado 
em Cotia – SP.  
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Quadro 1 - Conformação espacial de modelos residenciais do período colonial no Brasil. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de REIS FILHO, 1978. 

 

Há uma diferenciação morfológica evidente entre as moradias rurais e urbanas, que ocorre principalmente 
pelas características dos lotes, sendo que no contexto rural não se aplicam padrões fundiários. As residências 
urbanas possuem característica de ocupação longitudinal do terreno e com um formato retangular, 
evidenciando a transição entre o público e o privado ao longo da casa, pela presença das salas na parte frontal 
da edificação, seguida das alcovas e área de serviços, recorrendo-se ao corredor para a circulação. Nas 
moradias rurais, os alpendres são responsáveis por esta diferenciação entre o público e o privado, sendo que 
neles que se exercia a hospitalidade aos viajantes, que se acomodavam em redes ou em quartos de hóspedes, 
que não possuíam comunicação com interior da casa.  
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As moradias rurais se apresentam em uma configuração mais próxima ao quadrangular, sendo que o espaço 
da sala é centralizado; na casa bandeirista não há circulação por meio de corredores, de maneira que todos 
os cômodos internos são voltados para a sala. A área de serviços se encontra nos fundos, podendo haver 
comunicação com o exterior da moradia e com construções anexas. 

Residências populares autoconstruídas 

O Quadro 2 apresenta a configuração espacial das residências autoconstruídas. Como caracterização dos 
moradores foi identificado que metade das famílias possuem origem rural; as condições de emprego dos 
moradores são em sua maioria informais, sendo que a realização de atividades de trabalho no ambiente 
doméstico se faz necessária para complementação da renda de algumas famílias. A trajetória habitacional de 
muitos consistiu em moradias alugadas ou cedidas, que eventualmente apresentavam condições de 
precariedade construtiva; insegurança de posse e despejos também ocorrem em alguns casos.  
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Quadro 2 - Conformação espacial de residências autoconstruídas. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A configuração espacial das residências tem características que se devem ao padrão de parcelamento urbano 
dos bairros. Na maioria das moradias verifica-se a configuração retangular longitudinal, principalmente na 
construção inicial, havendo modificações desta conformação em casos em que houve invasão de terreno 
vizinho para ampliações (moradia A), construção da residência como anexo à moradia preexistente (moradia 
B), construção sem afastamentos sobre a divisa do lote (moradia C) e ampliação da casa sobre novo lote 
adquirido (moradia D). Na moradia C identifica-se um tipo de organização espacial centralizada em torno da 
sala e da copa, de maneira que não há área específica de circulação entre os ambientes, o que se assemelha 
às moradias rurais.  

Sobre os usos dos espaços, algumas características como a sobreposição de funções em cômodos ou a não 
especialização de cômodos foram identificadas, como nas moradias B, D e F.  Nas moradias B e D, as 
ampliações ocorreram de forma incremental, sendo realizadas cômodo a cômodo ao longo do tempo, na 
moradia B isto concorreu para uma conformação difusa dos cômodos. A concentração dos ambientes íntimos 
não é uma constante nas residências e percebe-se que há pouca importância conferida à privacidade pela 
posição dos ambientes e pelas formas de acesso, exceto na moradia F onde a suíte é valorizada e separada 
do contato com demais cômodos por uma parede na cozinha. Contudo, a individualização pode ser 
identificada pelas justificativas dos moradores para ampliarem suas casas, geralmente relacionadas à 
necessidade de mais quartos.  

Em relação às cozinhas, identifica-se a presença de fogões a lenha em varandas e ambientes externos na 
maioria das residências, sendo que há uma continuidade de uso de cozinhas, varandas, área de serviço e 
quintais na maioria dos casos. Nos casos das moradias C e F, há presença de lavanderia em local separado, 
na parte frontal, sendo que na moradia B as áreas caracterizadas como serviços estão difusas. Nas moradias 
A, D e F são realizadas atividades de trabalho, sendo que na moradia A um amplo espaço foi construído pelo 
morador para este fim. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos modelos residenciais aqui apresentados, é possível corroborar a ideia de hibridismos 
com o vernáculo na arquitetura popular. Identificam-se aspectos da modernidade que se mesclam com as 
tradições, como a semelhança da configuração de casas com tipos rurais ou a presença de fogões à lenha, ao 
mesmo tempo em que há o desejo de individualização pela construção de novos quartos nas moradias.  

A presença de espaços destinados para trabalho demonstra que, devido às restrições econômicas, a casa não 
deixa de ser uma unidade de produção neste contexto, pois diversas atividades produtivas são realizadas em 
cozinhas, anexos, lotes vizinhos, quintais e terraços. Em um dos casos, a casa própria se tornou um 
empreendimento imobiliário, à medida em que foi compartimentada ou aumentada pela adição de lajes e 
anexos, destinando cômodos e andares para o aluguel, rentabilizando a moradia.  

Apesar de não ser o objeto desta investigação, a influência da tecnologia nos padrões de consumo é notável 
nas casas autoconstruídas, tanto pelo emprego de materiais de construção industrializados e vendidos a um 
preço mais acessível, quanto pela presença de produtos tecnológicos de última geração em certos cômodos. 
Isto demonstra as influências da modernidade tanto nos modos de vida das pessoas quanto em seus modos 
de habitar.  
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BIENES PATRIMONIALES: UNA POSIBILIDAD PARA LA CASA COMERCIAL RURAL EN SÃO 

MIGUEL DO OESTE, SC 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente artigo visa discutir o papel do turismo na revalorização de antigas edificações de caráter patrimonial rural, 
em especial da Casa Comercial Rural localizada no interior do município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, como 
forma de contribuir para a preservação da memória, cultura e identidade local. Para isso, busca-se compreender as 
abordagens do patrimônio cultural ao longo do tempo e sua relação com a memória, cultura e identidade, 
relacionando-os com a paisagem cultural rural. Ressalta-se, ainda, que a importância de preservar as edificações de 
valor patrimonial deve-se ao potencial de (re)memoração que possuem, funcionando como elementos que ligam o 
indivíduo às suas raízes históricas e culturais. No entanto, algumas vezes, faltam instrumentos legais municipais de 
valorização dessas edificações, que ficam suscetíveis ao abandono e ao desuso, nesse contexto, o turismo cultural 
rural pode contribuir na (re) inserção desses bens nas atividades cotidianas do município, revalorizando a edificação e 
mantendo seus laços de memória, cultura e identidade, além de fomentar o desenvolvimento econômico e a difusão 
das diferentes culturas regionais. 
PALAVRAS-CHAVE: turismo cultural rural; casa comercial rural; identidade; revalorização; São Miguel do Oeste.  

ABSTRACT: 
The present article aims to discuss the role of tourism in the appreciation of old buildings with rural patrimonial 
character, especially of the Rural Commercial House located in the countryside of São Miguel do Oeste town, Santa 
Catarina, as a way to contribute to the memory, culture and local identification preservation. Therefore, it aims to 
comprehend the approaches of the cultural patrimony during the time and its relation with the memory, culture and 
identity, relating them to the rural cultural landscape. It also stands out that the importance of preserving the buildings 
with patrimonial value is due to the (re)memorization potential that they have, working as elements that connect the 
individual to its historical and cultural roots. However, sometimes, there is a lack of legal municipal instruments to 
appreciate these buildings that are susceptible to abandonment and disuse. In this context, the rural cultural tourism 
can contribute to the (re)insertion of these goods in municipal daily activities, revaluing the building and keeping its 
memory, cultural and identity laces, as to foment the economic development and the diffusion of the different regional 
cultures. 
KEYWORDS: rural cultural tourism; rural commercial house; identity; revaluing; São Miguel do Oeste. 
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RESUMEN: 
El presente artículo se destina a discutir el papel del turismo en la revalorización de antiguas edificaciones de carácter 
patrimonial rural, especialmente de la Casa Comercial Rural ubicada en el interior del Municipio de São Miguel do 
Oeste, Santa Catarina, como una manera de contribuir para la preservación de la memoria, cultura e identidad local. 
Para eso se busca comprender los enfoques del patrimonio cultural a lo largo del tiempo y su relación con la memoria, 
cultura e identidad, relacionándolos con el paisaje cultural rural. Se destaca, también, que la importancia de 
preservación de los edificios de valor patrimonial se debe al potencial de recuerdos que poseen, funcionando como 
elementos que unen al individuo a sus raíces históricas y culturales. Sin embargo, algunas veces faltan instrumentos 
legales municipales de valorización de esos edificios, que quedan a merced del abandono y del desuso. En ese contexto, 
el turismo cultural rural puede contribuir para la inserción de esos bienes en las actividades cotidianas del municipio, 
revalorizando la edificación y manteniendo sus lazos de memoria, cultura e identidad, además de fomentar el 
desarrollo económico y la difusión de las diferentes culturas regionales. 
PALABRAS-CLAVE: turismo cultural rural, casa comercial rural, identidad, revalorización, São Miguel do Oeste. 
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INTRODUÇÃO 

Entre vivências e cotidianos, depara-se com a janela quebrada – pela bola jogada -, a conversa entre 
vizinhos e a cuia de chimarrão roncando, são estas as memórias de um povo, laços invisíveis que se formam 
ao longo do tempo. A memória permeia a vida de uma família e a identidade de uma sociedade, refletidas 
pelas edificações e suas paisagens circundantes, espaços ricos de significados, contudo, nem sempre 
compreendidas em sua totalidade. É a capacidade que as edificações e paisagens possuem de atuar como 
elementos de (re)memoração, que lhe conferem valor patrimonial, e que explicam a importância de sua 
preservação e valorização, como papel fundamental na manutenção da história, memória, cultura e 
identidade de um local e de um povo. 

Contudo, algumas vezes e em algumas localidades, as antigas edificações que integram a história da cidade, 
não são vistas com o valor patrimonial que possuem, e acabam sendo inutilizadas no decorrer do 
desenvolvimento do município, deixando de apropria-se do potencial que a obra e sua paisagem possuem. 
Exemplo disso cita-se o município de São Miguel do Oeste, no Oeste Catarinense, onde a legislação 
municipal não apresenta instrumentos legais de preservação patrimonial, deixando os bens suscetíveis às 
ações do tempo, do desgaste, do esquecimento e do avanço, o que já ocasionou a perda de diversos bens 
patrimoniais da cidade, como suas primeiras edificações, hotéis, pousadas, bancos, comércios e residências 
(BAZZOTTI; BAVARESCO, 2016). Percebe-se porém que além de muito do patrimônio urbano já ter sido 
perdido, o patrimônio rural se encontra em “cheque” e a falta de atitudes e de medidas protecionistas 
podem levar a perda das relações de memória e identidade, que estão presentes na paisagem, na 
edificação e nos costumes de um povo.  

Por isso, a realização desse artigo tem como objetivo discutir o papel do turismo na revalorização de 
antigas edificações com destaque para o patrimônio rural, como forma de potencializar suas qualidades 
existentes, através de novos usos voltados ao turismo rural. Nesse caso, apresenta-se uma antiga Casa 
Comercial Rural, localizada na Linha Bela Vista das Flores, que possui potencial turístico e patrimonial, pois 
teve significativo papel no processo de colonização do município e serviu de apoio ao desenvolvimento 
local, carregando memórias e vivências que foram importantes para a formação da identidade 
Migueloestina. 

Para isso, discutiu-se, primeiramente, o conceito de patrimônio cultural e sua relação com a memória e a 
identidade, abordando, ainda, questões relativas ao patrimônio cultural rural e sua paisagem. 
Posteriormente, buscou-se retratar o papel do turismo rural na proteção dos bens patrimoniais, citando a 
Rota Caminhos da Fronteira, no Oeste Catarinense, cujo roteiro abrange São Miguel do Oeste e suas 
atrações ligadas à cultura, história e turismo rural. Em seguida, apropriando-se do valor patrimonial e 
potencial turístico da Casa Comercial Rural, do interior do município, realizou-se o registro histórico e 
levantamento arquitetônico da edificação, seguindo uma metodologia proposta pelo grupo de pesquisa 
RestaurArq, do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicado por 
Ribeiro (2016), que indica o estudo da edificação em duas vertentes: Objeto Histórico e Objeto Físico, 
abordando o contexto histórico e as características físicas, respectivamente.  

Nesse aspecto, percebe-se que o turismo rural pode atuar como agente de preservação do patrimônio rural 
edificado e sua cultura, por meio da valorização e da divulgação de suas características. Além disso, o 
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turismo, na maioria das vezes, exige um novo uso à edificação, o que pode contribuir com a sua 
revalorização, a partir das novas funções estabelecidas. Assim, o turismo figura como um importante 
instrumento de preservação dos bens edificados, da memória, da cultura e da identidade.  

CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL  

Estabelecido em meados do século XVIII, o conceito de patrimônio passou por diversas transformações e 
adaptações, estando esse conceito em constante discussão. Iniciando com as primeiras noções de 
intervenção, elaboradas por John Ruskin e Eugène Viollet-le-Duc, seguidos por Camillo Boito e Cesare 
Brandi, e passando, posteriormente, pelas cartas patrimoniais1. Ao longo do tempo, a ideia de patrimônio 
deixou de remeter a um monumento isolado, para abranger uma concepção mais ampla, adaptando-se aos 
diversos contextos históricos, sociais, econômicos e geográficos (WEISSHEIMER, 2015). 

De acordo com Weissheimer (2015, p. 33), a permanência e a validade da ideia de patrimônio, dependem 
justamente “[...] dessa permanente atualização a adaptação, sem o que o conceito perderia o sentido, 
tornando-se inútil ou irremediavelmente anacrônico”. Dessa forma, expõe-se os conceitos pelos quais a 
ideia de patrimônio transitou ao longo do tempo.  

Etimologicamente, a palavra patrimônio tem origem no latim patrimoniun, que na Roma antiga se referia a 
tudo que pertencia ao pai de família, os bens móveis e imóveis, os animais, inclusive a mulher, os filhos e os 
escravos. Ou seja, o patrimoniun era tudo que estava sob domínio do pai e que poderia ser deixado em 
testamento. Contudo, na sociedade romana, a maioria da população não era possuidora de bens, o que 
cabia apenas à aristocracia. Desse modo, a maioria da população não era possuidora de patrimônio, não 
existindo também o conceito de patrimônio público (FUNARI; PELEGRINI, 2009). 

Hoje, o entendimento que se tem de patrimônio é diferente e seus significados são amplos. Enquanto na 
Roma Antiga o patrimônio dizia respeito às posses do pai, na atualidade remete-se a uma série de outros 
valores, como o histórico, paisagístico, arquitetônicos e artístico, englobados no conceito de patrimônio 
cultural (IPHAN, 2014). 

O Patrimônio Cultural é compreendido hoje como o conjunto de manifestações, realizações e 
representações de um povo ou de uma comunidade, não sendo mais apenas privativo. Está presente nas 
ruas, nas casas, nas danças, nos museus, igrejas e praças, nos modos de fazer e trabalhar, nos livros, nas 
brincadeiras, nos cultos, enfim, faz parte do cotidiano e estabelece as identidades que determinam os 
valores de um povo (IPHAN, 2014). 

Contudo, esse salto de significações exigiu diversos processos ao longo de sua evolução no campo 
nacional2, como oscilações e transformações nos conceitos e diretrizes para a preservação do patrimônio 

                                                           

1 As cartas patrimoniais são os documentos finais de diversos encontros, seminários e congressos, realizados em vários países, para 
discutir a preservação do patrimônio cultural (LYRA, 2016). 
2 Esse trabalho não tratará das transformações que o conceito de patrimônio experimentou no exterior, sendo abordado apenas o 
contexto nacional.  
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brasileiro, onde as primeiras  ações foram orientadas para a salvaguarda dos bens materiais 
representativos do legado do colonizador português e do período imperial (PORTA, 2012). 

Um dos primeiros registros de preocupação com o patrimônio brasileiro é a carta enviada ao Governador 
de Pernambuco em 1742, pelo vice-rei do Brasil D. André de Melo e Castro (LEMOS, 2010). Na carta, o vice-
rei manifestava seu desejo em impedir que instalações militares fossem levadas para o Palácio das Duas 
Torres, em Pernambuco, alegando que isso transformaria o luxuoso palácio em quartel de tropas locais, 
arruinando a memória que carregava para o povo (FUNARI; PELEGRINI, 2009). 

Essa manifestação representou o pioneirismo das autoridades brasileiras em atentar para a salvaguarda do 
patrimônio nacional. Contudo, após essa iniciativa iniciou-se uma lacuna na proteção do patrimônio 
nacional que iria perdurar por anos. Apenas um ou outro colecionador particular solicitava a conservação 
de algum item de luxo ou edificação imperial, mas o patrimônio popular não era mencionado (LEMOS, 
2010). 

Na década de 1920, o assunto volta a ser discutido, quando o deputado Luiz Cedro, em 1923, sugere a 
criação de uma Inspetoria dos Monumentos Históricos para conservar imóveis públicos ou privados. Na 
mesma década, o deputado e historiador Wanderley Pinho descreve em seu projeto de lei elementos 
arquitetônicos como forros, azulejos, portas, janelas e pinturas murais, tratando apenas de peças que 
poderiam ser retiradas de uma edificação para outra. Em 1925, a pedido do governador de Minas, o Jurista 
Jair Lins trata do assunto, apresentando um progresso, pela primeira vez bens móveis são mencionados 
entre os bens a serem conservados (LEMOS, 2010) 

Contudo, é apenas na década de 1930, durante o governo populista de Getúlio Vargas, que começaram a 
surgir preocupações no âmbito do Governo Federal, pois surge a construção da nacionalidade brasileira, a 
comemoração das conquistas nacionais e não mais apenas restritas ao colonizador português (FUNARI, 
PELEGRINI, 2009). No exterior, nessa mesma década, em 1931, acontece a reunião do Escritório 
Internacional de Museus, em Atenas, resultando na Carta de Atenas, que atenta sobre as responsabilidades 
do poder público quanto à preservação (LYRA, 2016).  

Dessa forma, atendendo às recomendações da Carta e ao anseio por uma identidade nacional brasileira, a 
Constituição de 1934 aborda pela primeira vez o Patrimônio Histórico e Artístico como objeto de proteção 
obrigatória, e declara que deve ser impedido a evasão das obras de arte. Nesse mesmo ano é finalmente 
criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais (FUNARI; PELEGRINI, 2009). 

Segundo Lemos (2010), mais tarde, em 1936, o Ministro da Educação Gustavo Capanema encarrega o 
escritor modernista Mário de Andrade de elaborar um anteprojeto de lei visando a preservação do 
patrimônio brasileiro. Tomado por sua responsabilidade, Andrade busca registrar a totalidade dos bens 
culturais brasileiros, incorporando manifestações populares e bens imateriais, “[...] queria catalogar todas 
as manifestações culturais do homem brasileiro, não só seus artefatos, mas também registrar a sua música, 
seus usos, costumes, assim como seu saber, o seu saber fazer”. (LEMOS, 2010, p. 43).  

Seu projeto se torna lei em 13 de janeiro de 1937, criando o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – SPHAN, conhecido atualmente como IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional, que é uma autarquia federal do Governo do Brasil responsável pela preservação e divulgação do 
acervo patrimonial material e imaterial (LEMOS, 2010; PORTA, 2014). 

No mesmo ano, é criado o Decreto – Lei nº 25 de 1937, primeira legislação federal no Brasil e na América 
Latina a conceder ao poder público instrumentos legais de proteção ao patrimônio. O Decreto, ainda em 
vigor, esclareceu a definição de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, instituiu a proteção de sítios, 
paisagens e o tombamento, que é o principal instrumento jurídico utilizado até hoje para a salvaguarda dos 
bens (LEMOS, 2010).  

Posteriormente, em 1946, a Constituição Federal passa a tratar, segundo Lemos (2010), da proteção de 
obras, monumentos e documentos. O que é alterado pela Constituição de 1967, que inclui a preservação 
das jazidas arqueológicas. 

Contudo, é apenas a Constituição Federal de 1988 que abrange significativamente a questão, ampliando o 
conceito de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para Patrimônio Cultural Brasileiro, entendido como 
“[...] 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 ”. 
(BRASIL, 1988, p. 126,  grifo nosso).  

A Constituição (1988) ainda estabelece a proteção das manifestações populares indígenas, afro-brasileiras 
ou de qualquer outro segmento étnico nacional, incluindo a cultura popular nos bens a serem 
salvaguardados (BRASIL, 1988). 

Além disso, incorpora o conceito de referência cultural que são as manifestações que configuram a 
identidade da região e de seu povo, estabelecendo que, para ser reconhecido, o bem deve ter relevância 
para a memória e para identidade da sociedade. A fim de organizar essas questões estabelecidas pela 
Constituição, existe hoje o Inventário Nacional de Referências Culturais, que divide em cinco grandes 
grupos os bens representantes da identidade para diversos povos (IPHAN, 2000):  

 
a. Celebrações: ritos e festividades religiosos, civis ou ligados aos ciclos produtivos; 

b. Formas de expressão: maneiras não linguísticas por meio das quais uma comunidade expressa 
sua cultura, como o cordel, a moda de viola e a xilogravura; 

c. Ofícios e modos de fazer: atividades, conhecimento, técnicas que identifiquem um grupo 
social, como a produção de objetos e a prestação de serviços; 

d. Edificações: associadas à determinados usos, significados históricos, memória e imagens que 
suscitam, independente de sua qualidade arquitetônica ou artística;  

e. Lugares: espaços apropriados por diversas atividades, como trabalho, comércio, lazer e 
religião, cuja atividade humana produz sentido especial ao lugar. 
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Dessa forma, percebe-se a ampliação do conceito de patrimônio ao longo das décadas no Brasil, deixando 
de tratar apenas do legado do colonizador português e das obras de luxo, para englobar todas as 
manifestações culturais do povo brasileiro. Além do surgimento de novos e importantes conceitos, como o 
de memória e identidade, que agregam, ao patrimônio edificado, valores essenciais. 

Memória e Identidade  

O ser humano possui a necessidade e a habilidade de se conectar com o ambiente natural e com 
construído, vinculados às paisagens que os cercam. Essas ligações entre natureza, paisagens e edificações, 
despertam nos indivíduos, memórias que são capazes de formular a identidade de uma comunidade. São 
esses princípios de ambiente natural e construído, memória, identidade e paisagem que vêm conformando 
as políticas de preservação atuais no mundo todo, e fazem crer que os lugares despertam memórias 
(CASTRIOTA; SOUSA, 2014, p. 47) 

Memória, segundo Pesavento (2008), são as recordações do passado que evocam culturas, saberes, 
técnicas e relações. São, muitas vezes, apenas relatos, mas que denotam toda a cultura, vivência e 
cotidiano de uma geração, fazendo entender o presente, diferenciando e identificando os povos.  

Pode ser constituída por acontecimentos vividos pessoalmente, pelo grupo ao qual a pessoa se sente 
pertencer, ou pode ainda ser uma memória herdada, que não pertence ao espaço-tempo do indivíduo, mas 
que marcou de tal forma a vida na coletividade e o lugar onde mora, que será transmitida por décadas 
(POLLAK, 1992). 

Para Nora (1984), apesar da memória ser essa evocação do que um dia aconteceu, ainda é um fenômeno 
atual, vivo e em constante evolução, pois é carregada por grupos vivos, e por isso, está sujeita às 
lembranças e ao esquecimento. 

Diante disso, surge a necessidade de preservar espaços que possam suscitar essas memórias e auxiliar 
(re)memoração, chamados por Nora (1984) de lugares de memória. Esses espaços estão intimamente 
ligados à vida do indivíduo, servindo de apoio à memória, fazendo relembrar acontecimentos vividos 
individualmente e em grupo (POLLAK, 1992). 

De acordo com Pesavento (2008, p. 3) são espaços “[...] em que nos reconhecemos, em que vivemos 
experiências do cotidiano ou situações excepcionais, [...] ou espaços que só tem sentido em nosso espírito 
porque narrados pelos mais antigos, que os percorreram no passado”.  Por isso, se tornam ao longo do 
tempo, espaços carregados de significados e memórias para determinados grupos (PESAVENTO, 2008).  

No entanto, a memória é seletiva: nem tudo fica guardado. Apenas as memórias mais relevantes são 
capazes de comunicar a cultura e a história de um povo, e essas são selecionadas pelos indivíduos. Essas 
memórias, em conjunto com a cultura, são delimitadoras da identidade de um grupo, que é o sentimento 
de pertencimento a um povo, uma cultura ou um lugar, é o que produz coesão, unidade e reconhecimento 
(POLLAK, 1992). 
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Contudo, discussões mais recentes acerca dos conceitos de identidade têm sugerido uma reformulação do 
termo, questionando o sentido definitivo e acabado que o termo impera Para Hall (2009) a identidade, 
assim como as memórias, está em constante mudança e renovação, por isso o termo mais adequado seria 
identificação, que remete a algo formado ao longo do tempo e ainda em processo de formação.  

[...] a identificação é construída a partir de um reconhecimento de alguma origem comum, 
ou de características que são partilhadas com outros grupos e pessoas, ou ainda a partir 
de um mesmo ideal. (HALL, 2009, p. 106). 

Percebe-se então, o quanto a identidade - ou identificação – e a memória, estão intimamente ligadas à 
cultura. Pois, só é possível compreender a identidade de um povo a partir de suas manifestações culturais, 
assim como só é possível para o indivíduo constituir sua identificação, a partir da cultura (POLLAK, 1992). 

Patrimônio cultural rural 

A arquitetura rural ainda é pouco representada dentre os bens que constituem o patrimônio edificado 
protegido pelo IPHAN, sendo que, até há pouco tempo a definição de patrimônio rural estava restrita aos 
edifícios ligados à exploração agrícola e ao pequeno patrimônio rural (CORREIA et. al.,2009).  

Contudo, essa reduzida representatividade não condiz com a realidade do patrimônio rural pois, conforme 
Lyra (2016), os inventários realizados recentemente revelam a existência de uma quantidade considerável 
de bens edificados rurais com importante valor histórico, cultural e arquitetônico, embora a maioria deles 
tenha sido arruinado pelo desuso e falta de proteção.  

Felizmente, as questões sobre o mundo rural e seu patrimônio passaram a constituir, muito recentemente 
uma importante temática para a conservação da cultura de diferentes comunidades. Dessa forma, o 
conceito de patrimônio rural tem se alterado, principalmente pela inclusão dos bens imateriais nas suas 
discussões. Essa ampliação do conceito deve-se ao caráter material e imaterial que o mundo rural possui, 
onde os bens edificados, as práticas tradicionais ligadas à agricultura, à pecuária, à floresta, à pesca e aos 
elementos naturais e paisagísticos, representam as relações que a comunidade estabelece com o território 
ao longo de sua história (CORREIA et. al., 2009). 

Atualmente, o conceito de patrimônio cultural rural é entendido e utilizado levando em consideração todos 
os seus componentes, como a paisagem, os edifícios, as técnicas, os instrumentos, os saberes-fazer e o 
próprio homem que vive no contexto rural. Em relação à arquitetura, entende-se que é constituída por 
construções cuja forma e aspecto dependem da finalidade, época, local, materiais disponíveis na região, 
técnicas, conhecimentos, tradições e estilos arquitetônicos (CORREIA et. al., 2009).  

Para Lyra (2016), a dificuldade de levantamento, cadastramento e fiscalização dessas edificações, impede 
que o número de bens listados aumente ainda mais. Por isso, para auxiliar nos trabalhos de levantamento 
desses valiosos patrimônios, Correia et. al. (2009), adaptaram o Guia de Observação do Patrimônio Rural 
Europeu, no qual classificaram o patrimônio cultural rural brasileiro em: 
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a) Patrimônio histórico: testemunhos do passado, com ou sem atividade no presente, como 
ruínas, sítios arqueológicos e outros; 

b) Casa de habitação: casa de exploração agrícola, enquanto lugar de habitação ou elemento 
central da exploração agrícola;  

c) Construções da exploração agrícola: que fazem ou fizeram parte da exploração agrícola, como 
celeiros e construções para o gado; 

d) Construções destinadas às atividades artesanais e industriais: fábricas, oficinas, adegas, 
moinhos e outros; 

e) Construções de utilização coletiva: que desempenham ou desempenharam funções a serviço 
da comunidade, como igrejas, escolas, mercados e clubes; 

f) Outros tipos de patrimônio: nem sempre estão situados na exploração agrícola, como casa de 
pastores, pombais tradicionais, entre outros. 

Além desses itens, o guia orienta sobre as práticas tradicionais da agricultura, pecuária, floresta e pesca, 
afirmando que em matéria de patrimônio rural, essas são atividades essenciais em torno das quais as 
outras se estruturam. São os meios usados pelo homem para cultivar a terra, como técnicas, 
conhecimentos, organização de trabalho, ofícios, produções, equipamentos e objetos agrícolas (CORREIA, 
et. al., 2009). 

Ademais, além do que já foi citado, importa esclarecer que identificar o patrimônio cultural rural exige a 
observação e a interpretação da paisagem, à qual o patrimônio rural está intimamente ligado, atentando 
para a necessidade de respeitá-la como um dos componentes mais importantes desse patrimônio. 

Paisagem Cultural Rural 

O entendimento de paisagem não deve se restringir à uma cena real vista por determinado observador ou 
ao conceito de natureza. A paisagem é, na verdade, cultural – por essência – e por registrar a história de 
cada povo em cada lugar, transmitindo vestígios e lembranças de diferentes momentos da sociedade 
(PIMENTA; FIGUEIREDO, 2014). 

De acordo com o geógrafo estadunidense Carl Sauer (1925), que inaugurou as discussões acerca do 
conceito de Patrimônio Cultural na década de 1920, a paisagem se relaciona com a cultura, com sua 
importância física para o homem e com seus usos, estando em constante transformação. De forma breve, 
Sauer (1925) afirma que a cultura é o agente, a área natural é o meio, e o resultado seria então, a paisagem 
cultural. 

Apesar desse pioneirismo americano, somente no século XX o conceito foi oficialmente adotado pelos 
órgãos de preservação, iniciando pela UNESCO em 1992, que o instituiu como nova categoria para a 
inscrição de bens na lista do patrimônio mundial (PIMENTA; FIGUEIREDO, 2014). 
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Segundo Ribeiro (2007), apesar da discussão estar presente no Brasil desde a criação do IPHAN em 1937, é 
apenas em 2009, que a paisagem passa a ser incluída e definida pelo Instituto como “[...] uma porção 
peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à 
qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”. (IPHAN, 2009, p. 35). 

O instrumento adotado para regulamentar e preservar a Paisagem como Patrimônio Cultural brasileiro é a 
chancela, instituída pelo IPHAN por meio da Portaria nº 127/2009. De acordo com o Instituto (2009, p. 18), 
a chancela é uma espécie de selo de qualidade que visa reconhecer “[...] o valor cultural de uma porção 
definida do território nacional, que possui características especiais na interação entre o homem e o meio 
ambiente”.  Para tanto, é possível que ocorra a criação de museus e casas de cultura, em decorrência da 
chancela, mas não é uma obrigatoriedade, devendo ser analisado o caso de cada localidade, podendo haver 
a valorização da paisagem, sem existir a chancela (IPHAN, 2009). 

Contudo, pelo caráter vivo de constante transformação que a paisagem possui, é exigido que as 
características que a levaram a receber o título sejam mantidas, caso contrário ocorrerá o cancelamento da 
chancela. Além disso, é necessário elaborar um Plano de Gestão com as ações de preservação, que serão 
acompanhadas pelo Instituto (IPHAN, 2009). 

Todavia, o objetivo do instrumento não é promover a estagnação socioeconômica do local, pelo contrário, 
o destaque é a relação homem-natureza. Logo, o propósito é preservar os cenários de diversidade e 
riqueza, sejam urbanos ou rurais (IPHAN, 2009).  

Segundo Porta (2012), a inclusão dessa categoria vem provocando mudanças na gestão do patrimônio 
brasileiro, por possibilitar a integração de regiões mais tardiamente incorporadas à vida cultural do país. O 
que representa um avanço na preservação do patrimônio brasileiro, uma vez que essas áreas são 
fundamentais para ampliar a visibilidade e o significado do patrimônio cultural no país. 

Além disso, a nova categoria cultural vem sanar a deficiência de instrumentos de proteção e contemplar a 
multiplicidade das ações e representações culturais dos povos (PIMENTA, FIGUEIREDO, 2014). Sua 
importância consiste no fato de representar o convívio singular entre a natureza, os espaços construídos, os 
modos de produção e as atividades culturais e sociais, capazes de estabelecer uma identidade tão 
particular que não pode ser estabelecida por qualquer um deles isoladamente (IPHAN, 2009).  

Segundo a Carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural (2007), esse é o bem “[...] 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”.  

Nesse contexto, entende-se a relevância da paisagem para contribuir com a formação das culturas locais, 
influenciar positivamente a qualidade de vida das pessoas e desempenhar importantes funções de 
interesse público, constituindo ainda um recurso favorável à atividade econômica. Dessa forma, importa 
preservá-la, como uma maneira de conservar a tradição e as técnicas de uma comunidade, que se 
encontram refletidas nas paisagens, e também para contribuir na formação das memórias e das 
identidades coletivas. 
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TURISMO CULTURAL RURAL  

O crescente processo de urbanização das cidades, tem despertado a procura por uma proximidade com a 
natureza, aumentando o número das chamadas “segundas residências” em áreas rurais. Essa demanda 
atual por espaços naturais, começa a caracterizar as relações urbano – rurais contemporâneas, 
consolidando a busca por um diferente estilo de vida, provocando alterações na percepção do espaço rural, 
que passa a integrar os programas de desenvolvimento territorial, principalmente por meio do turismo 
cultural (KLOSTER; CUNHA, 2014). 

Apesar dessa busca ser relativamente recente, no Brasil há registros de experiências de Turismo Cultural 
Rural em algumas localidades antes da década de 1980, embora ainda não fosse uma atividade reconhecida 
com essa nomenclatura. Conforme Tulik (2010) o Turismo Cultural Rural teve seu pioneirismo no município 
de Lages, Santa Catarina, em 1984, através de iniciativas do Órgão Oficial de Turismo de Lages – a Serratur, 
com a ideia de aproveitar a estrutura existente nas fazendas para receber turistas. 

Na década de 1990 com a valorização da natureza e a intensificação das atividades no espaço rural, outras 
iniciativas se expandiram pelo território brasileiro (TULIK, 2010). Assim, o Turismo Cultural Rural começa a ser 
mais difundido e passa a se afirmar como uma alternativa para os agricultores familiares de complementar sua 
renda, reforçando o caráter plurativo das unidades familiares de produção (KLOSTER; CUNHA, 2014). 

Surge então, segundo Tulik (2010), a necessidade de inserir o turismo como atividade no modelo de 
Agricultura Familiar, definido pela Secretaria da Agricultura Familiar do Desenvolvimento Agrário – MDA. 
Para tanto, o EMBRATUR3, por meio do Programa Nacional da Agricultura Familiar – PRONAF4, conceituou a 
atividade turística familiar como:  

[...] aquela que ocorre na unidade produtiva dos agricultores familiares, que mantêm as 
atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e 
compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e 
serviços de qualidade e proporcionando o bem estar dos envolvidos. (FARIA, 2004, p. 133 
apud TULIK, 2010).  

Dessa maneira, o Turismo Cultural Rural é capaz de incorporar outras fontes de renda alternativas para o 
pequeno produtor rural, somadas às atividades tipicamente rurais e agrárias, como a venda de itens 
tradicionais locais. Ao passo que possibilita ao visitante participar de atividades culturais, interagir com o 
meio e com os moradores, conhecer e consumir produtos com identidade territorial (KLOSTER; CUNHA, 
2014). 

                                                           

3 Instituto Brasileiro do Turismo, que executa a Política Nacional de Turismo (EMBRATUR, [200 - ?]). 

4 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia projetos que gerem renda aos agricultores familiares 
(BNDES, 2017). 
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Além do fator econômico, o turismo apresenta outros benefícios às comunidades de acolhimento, por 
proporcionar meios e motivações para que zelem pelo seu patrimônio e por suas práticas culturais 
tradicionais (CARTA DO TURISMO CULTURAL, 1999)5. 

[...] a proteção da originalidade desses meios dependerá do tipo de desenvolvimento 
proposto para a área, que só será sustentável se for voltado para a valorização do homem 
do campo, para sua autenticidade e para a estabilidade ecológica do meio rural. Os 
investimentos deverão manter as paisagens intactas, estimular uma estrutura social sadia 
nas comunidades, promover uma excelente qualidade de vida e de repouso para os 
visitantes e estimular o potencial da valorização econômica no meio rural (RUSCHMANN, 
2000, p. 72 apud KLOSTER; CUNHA, 2014, p.15). 

Contudo, o turismo excessivo e descontrolado pode prejudicar a integridade física do bem e seus 
significados. Por isso, a Carta do Turismo Cultural (1999) recomenda que as atividades turísticas limitem ao 
máximo os impactos negativos sobre o bem e sobre o modo de vida da comunidade, estabelecendo 
limitações de uso e de densidade. Além de oferecer aos visitantes, informações claras e acessíveis acerca 
da importância e do significado do patrimônio, a fim de que seja respeitado.   

Afinal, o objetivo do Turismo Cultural Rural é o conhecimento dos bens, abrangendo as paisagens naturais, 
a biodiversidade, os materiais, a arquitetura local e as construções tradicionais, procurando manter a 
autenticidade responsável por intitulá-los como patrimônio cultural (CARTA DO TURISMO CULTURAL, 
1999). 

Nesse contexto, muitas casas têm sido adaptadas para pousadas, hotéis, restaurantes ou abertas à 
visitação, em razão do desenvolvimento turístico, o que traz benefícios sociais para as comunidades, além 
de criar empregos e gerar renda para a região. Porém, para que isso aconteça muitas vezes é necessário a 
implementação da infraestrutura do local, ou ainda exigir a construção de anexos ou alterações de uso, 
para atender às novas demandas turísticas, em razão da arquitetura vernacular e de caráter habitacional 
que a maioria das localidades rurais apresentam (LYRA, 2016). 

Esses novos usos podem devolver vida ao edifício, contudo, nem sempre são bem escolhidos, podendo 
destruir a história, as memórias, a cultura e a identidade do local. Para Lyra (2016) muitos edifícios de valor 
históricos chegaram ao fim devido à perda de sua função original. Por isso, é preciso atentar ao que se 
chama vocação de uso da edificação, além da família arquitetônica a qual pertence, que é delimitadora dos 
itens do programa.  

Dessa forma, é necessário verificar se a nova função pretendida condiz com a vocação da tipologia 
arquitetônica e com a função original, que lhe conferiu características tipológicas definitivamente 
impregnadas, e que deverão delimitar o uso proposto (LYRA, 2016).  

                                                           

5 Resultado do Encontro do ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, na Cidade do México, para discutir 
questões sobre o turismo cultural (CARTA DO TURISMO CULTURAL, 1999). 
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O ideal, portanto, é manter uma utilização “[...] que assegure a continuidade de sua vida, destinando-os 
sempre a finalidades que respeitem o seu caráter histórico ou artístico”. (CARTA DE ATENAS, 1931, p. 1). 
Esse uso pode ser original ou funcionalmente mais adequado, que garanta sua continuidade futura (LUSO; 
LOURENÇO; ALMEIDA, 2004).  

Alguns exemplos de adaptações para novos usos em edificações pré-existentes em espaço rural, são as 
adequações das casas para pousadas, hotéis, museus ou casas de cultura (LYRA, 2016). Outro exemplo, são 
as tradicionais casas de residência e comércio adaptadas para uso como restaurante, que de acordo com 
Lyra (2016) podem apresentar bons resultados. 

Portanto, entende-se que ao propor intervenções e novos usos, é necessário atentar para a vocação de uso 
das edificações, e para as atividades que serão propostas, a fim de não prejudicar o bem edificado, a 
comunidade, a paisagem, a cultura, a história e a identidade local. Deve-se ainda, nessas propostas, levar 
em consideração o potencial e o objetivo do turismo em beneficiar a comunidade e promover o 
conhecimento, a divulgação, a preservação e o respeito aos bens edificados e às culturas tradicionais locais 
(KLOSTER; CUNHA, 2014).  

Rota Turística Caminhos da Fronteira  

Lançada em dezembro de 2017, a rota turística Caminhos da Fronteira, cujo percurso ainda está sendo 
implementado, tem como objetivo atrair turistas, promover e movimentar a economia e o potencial 
turístico da Microrregião Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina, localizado na região Sul do Brasil, 
como demonstram a figura 1 (AMEOSC, 2017). 

Elaborada pela AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, em conjunto 
com o SEBRAE e as prefeituras municipais, a rota contempla 17 municípios da região: São Miguel do Oeste, 
Paraíso, Barra Bonita, Guaraciaba, São José do Cedro, Guarujá do Sul, Dionísio Cerqueira, Palma Sola, 
Anchieta, Descanso, Belmonte, Santa Helena, Tunápolis, Iporã do Oeste, Mondaí, São João do Oeste e 
Itapiranga (AMEOSC, 2017). 
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Figura 1: Mapa turístico de Santa Catarina 

Fonte: Secretária de Estado de Turismo, Cultura e Esporte ([2017 -?]) 

Para elaboração da rota, foram exploradas as potencialidades turísticas de cada município, sendo as 
atrações sugeridas dividas entre:  Cultura e história, Esportes, Natureza e Ecoturismo, Negócios e Eventos, 
Passeios e Aventura, Sol e Praia, Turismo de águas, Turismo Religioso e Turismo Rural (AMEOSC, 2017). 

Nessas categorias, as tradições dos imigrantes alemães, italianos e portugueses, bem como a cultura 
gaúcha, estão presentes por meio da gastronomia e das festas típicas, como a Oktoberfest em Itapiranga. 
Além de contar com as belezas naturais do Extremo Oeste, ainda pouco conhecido pela maioria dos 
brasileiros, incluindo passeios à cavalo, trilhas, cachoeiras e muita aventura. Para completar, a rota 
possibilita a venda e consumo de produtos agrícolas tradicionais, valorizando a cultura e a história, e 
auxiliando no desenvolvimento econômico dos municípios (SANTA CATARINA, 2017). 

Dessa forma, a Rota Caminhos da Fronteira leva ao Extremo Oeste Catarinense, uma atividade que estava 
restrita às outras regiões do Estado, como o Vale Europeu e o Vale do Contestado por exemplo. Por isso, a 
implementação dessa rota é importantíssima para o desenvolvimento econômico e social da microrregião, 
além de contribuir com a sua divulgação (SANTA CATARINA, 2017). 
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No entanto, observou-se que as categorias Cultura e História, e Turismo Rural, apresentam atrações 
turísticas que se restringem à visitação de Museus e Monumentos construídos, ao passo que o Turismo 
Rural é representado pelas belezas naturais do Oeste Catarinense e pelo Turismo de Aventura. Nesse 
contexto, a arquitetura trazida pelos imigrantes alemães e italianos, bem como suas tradições, cultura e 
história, são contempladas apenas nos municípios de Itapiranga, pelas edificações de estilo germânico, e 
em Tunápolis, pela Rota das Cucas Alemãs, como pode ser observado no quadro 1 (GUIA SANTA CATARINA, 
2017). 
 

ROTA TURÍSTICA CAMINHOS DA FRONTEIRA 

MUNICÍPIOS 
ATRATIVOS 

CULTURA E HISTÓRIA TURISMO RURAL 

Anchieta - Paisagens de Anchieta 

Barra Bonita - Asa Delta, Parapente, Voo Livre, Monomotor 

Belmonte Grupo Folclórico Raízes do Tempo - 

Descanso 
Monumento ao Cristo Redentor 

- Monumento aos Pioneiros 

Dionísio 
Cerqueira 

Marco das Três Fronteiras 
Cânion do Assentamento: trekking, rafting 

Cachoeira do Toldo 

Guaraciaba 
Museu Histórico Prof. Edvino Carlos 
Holscher 

- 

Guarujá do Sul 
Museu Histórico Municipal de Guarujá do 
Sul 

- 

Iporã do Oeste Museu Escolar EEB - Linha São Lourenço 
Cachoeiras e Cascatas no interior do 
Município 

Itapiranga 

Casas em estilo germânico Igreja germânica em madeira - Linha Ipê Popi 

Marco das Três Fronteiras Mirante do Rio Uruguai - Linha Laranjeira 

Museu Comunitário Almiro Theobaldo Salto do Yucumã 

1ª Oktoberfest do Brasil 
Rio Uruguai: paisagens e passeios  

Salão Kolping - estilo germânico 

Mondaí Museu Municipal Pastor Karl Ramminger - 

Palma Sola Museu Histórico Municipal de Palma Sola 
Cachoeiras e Cascatas no interior do 
Município 

Paraíso - Quedas d'água do Salto do Rio das Flores 

Santa Helena - - 

São João do 
Oeste 

Grupo Folclórico Liebe Zum Tanz 
- Igreja Matriz São João Berchmans - 

madeira 

5410



 
 

Museu Municipal - edificação antiga 

São José do 
Cedro 

Oktoberfest 

Cânion São Vendelino: rappel e trilhas 

Cachoeira do Trentin 

Cachoeira do Beckenkamp 

São Miguel do 
Oeste 

Centro Cultural 

Da Trilha: Treinamentos Vivenciais ao Ar Livre 
Monumento ao Desbravador 

Monumento aos Pioneiros 

Museu Histórico Ruy Arcádio Luchesi 

Tunápolis 
Museu Público Municipal Ida Schneider 

- 
Rota das Cucas Alemãs 

Quadro 1: Atrações turísticas na Rota Caminhos da Fronteira 
Fonte: Base de dados Guia Santa Catarina (2017), elaborado pelos autores 

 

Acredita-se que há, nos municípios abrangidos pelo recorte espacial, bens edificados e paisagens que 
podem se somar às atrações já contempladas, a fim de auxiliar na máxima valorização e divulgação da 
cultura local (BAZZOTTI; BAVARESCO, 2016, 2017). 

SÃO MIGUEL DO OESTE E O AMBIENTE RURAL   

Cidade pólo do Extremo Oeste Catarinense, São Miguel do Oeste se situa a 730 km da capital catarinense, 
Florianópolis. Com características urbanas predominantes, possui uma população de 36.306 habitantes 
conforme o Censo de 2010, o que leva a uma economia baseada no setor de serviços, comércio e 
agroindustrial (OLIVEIRA, 2016). 

Vila Oeste, como São Miguel do Oeste era chamada, teve início, efetivamente, na década de 1940, 
resultado de uma iniciativa do Governo do Estado em promover um plano de colonização para Oeste 
Catarinense, iniciado em 1912 (BONA, 2004). Esse projeto contava com a construção de uma estrada de 
ferro ligando o Estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Como pagamento, a empresa responsável 
Railway Company, recebeu uma faixa de terra de 15 quilômetros de largura de cada lado da ferrovia 
(BAVARESCO; FRANZEN; FRANZEN, 2013). 

Contudo, em 1940, o presidente Getúlio Vargas encampou as terras visando a urbanização da fronteira, 
passando a posse das terras ao Patrimônio da União e então, vendidas às firmas colonizadoras, cujos 
objetivos eram: explorar a madeira, principalmente as araucárias; e desenvolver a ocupação e a 
colonização do Extremo Oeste (BONA, 2004).  De acordo com Rocha (1994), dentre as firmas colonizadoras, 
a que mais se destacou na colonização de São Miguel do Oeste foi a Barth, Benetti e Cia Ltda, 
principalmente por fatores econômicos e por facilitar a compra das terras.   

Assim, motivadas pela escassez de terras do Rio Grande do Sul e em busca de um potencial maior de 
riqueza, as famílias de imigrantes alemães e italianos mudaram-se para Vila Oeste, que passou a crescer e 
se desenvolver rapidamente. Em 1943 sua população era de 70 pessoas, em 1944 contava com 85 pessoas, 
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17 famílias, 3 casas comerciais, 2 hotéis, sapataria, serraria e moinho (HEINEN, 1997).  E então, em 1949, a 
Vila passou a ser distrito, recebendo o nome de São Miguel do Oeste, em homenagem ao protetor dos 
madeireiros, São Miguel Arcanjo. Logo em 1953, foi emancipada a condição de município (BONA, 2004). 

Como na área urbana, o povoamento da área rural foi ocorrendo gradativamente, com a chegada das 
famílias e com a divisão dos lotes coloniais ou rurais, de aproximadamente 25 hectares cada. Dessa forma 
surgiram as primeiras localidades, como Bela Vista das Flores, Canela Gaúcha, Getúlio Vargas, Linha 
Veadinho - atual Nereu Ramos – e Linha Pinheirinho (BONA, 2004).  Destaca-se que, em um primeiro 
momento, tentou-se realizar a divisão das terras agrícolas conforme a descendência e a religião, assim, por 
algum tempo, os alemães evangélicos foram instalados na atual Linha Nereu Ramos; os alemães católicos 
na Linha Lajeado Caxias; enquanto os italianos católicos foram localizados nas Linhas Canela Gaúcha e 
Campo Sales. O que demonstra o quanto as questões religiosas influenciavam na época, inclusive na 
ocupação do solo (BONA, 2004). 

No entanto, o então administrador da firma, Olímpio Dal Magro se opôs à decisão alegando que feria os 
direitos de liberdade, assim os agricultores puderam escolher a localização de seus lotes rurais (BONA, 
2004). Conforme Luca (2007) para a escolha do lote rural levava-se em consideração a proximidade de 
cursos d’água para facilitar o cultivo e a obtenção de água, após instalados iniciava-se a construção da 
moradia. Em seguida, a família passava a se ocupar com as atividades agrícolas de subsistência, 
implantando um sistema de exploração de terras semelhante ao utilizado no Rio Grande do Sul, com base 
na rotação de terra e na policultura. Bona (2004) exemplifica que em São Miguel do Oeste, a produção 
tinha suas bases no cultivo de milho, trigo, soja, fumo, mandioca, feijão, verduras, batata-doce, bovinos, 
suínos e ovinos para consumo próprio.   

Segundo Luca (2007), essas áreas rurais, colonizadas pelo imigrante alemão e italiano, apresentam 
características comuns de conformação, adaptadas às realidades locais. Desse modo, os lotes, as 
edificações e a organização dos espaços ocorrem de forma semelhante aos seus países de origem, porém 
com algumas distinções, provocadas pela necessidade de adaptação ao clima, ao relevo e as questões 
locais. Nesse contexto, no Sul do Brasil, especialmente no Oeste Catarinense, a temperatura, a abundância 
de solo e os vastos territórios ainda não ocupados foram fatores desagregadores para os imigrantes, ou 
seja, as instalações foram desmembradas segundo cada função. De acordo com Luca (2007), afastaram-se 
da área de habitação o estábulo, o galinheiro, o chiqueiro e até a cozinha, criando edificações 
complementares, uma nova paisagem e uma nova arquitetura, adaptadas às particularidades locais. 

Para Lyra (2016), essa nova arquitetura desenvolvida no espaço rural, bem como as novas conformações e 
disposições que exige, são exemplares das principais atividades econômicas e características desenvolvidas 
na época, estando presentes em diversas localidades que tiveram seu desenvolvimento pautado por essas 
questões. 

Nesse contexto rural, o então imigrante se transforma em pequeno produtor com mão de obra familiar, e a 
economia é marcada pela produção de excedentes, onde a casa comercial local nasce e ganha importância.  
A Casa de Comércio Local, vendia os produtos às comunidades mais desenvolvidas e disponibiliza aos 
agricultores os itens que ainda não eram capazes de obter em suas propriedades, bens de consumo como 
açúcar, sal, tecidos, calçados, linha de costura, botão, zíper, remédios de primeira necessidade, querosene 
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para gerar a luz, utensílios domésticos, ferramentas agrícolas, entre outros (OLIVEIRA, 2016; BAZZOTTI; 
BAVARESCO, 2017). 

De acordo com Oliveira (2016), essas Casas Comerciais eram pontos de apoio e possibilitavam a 
comunicação com localidades de maior abrangência como São Paulo, cidade com a qual já havia relação 
comercial por influência de municípios maiores como Chapecó e Videira. Nesse contexto, as Casas 
Comerciais foram determinantes para a sobrevivência na região, ao fornecer à população rural, os itens de 
que necessitavam.  

Em São Miguel do Oeste, apesar da perda de população da área rural, em detrimento da urbana, encontra-
se algumas edificações de caráter cultural e histórico que refletem essas características rurais da época. É o 
caso da antiga Casa de Comércio localizada na Linha Bela Vista das Flores, à aproximadamente 300 metros 
da BR 282, ao norte da cidade, como mostram as figuras 2 e 4, remanescente dessas antigas Casas 
Comerciais, que resiste ao tempo, contando e conservando a história, a memória, a identidade e a cultura 
da região (OLIVEIRA, 2016; BAZZOTTI; BAVARESCO, 2017). 

   

 

 

A Casa Comercial Rural da Linha Bela Vista das Flores, foi construída por volta de 1954, pelo carpinteiro 
chamado Urbano, inteiramente em madeira de Pinheiro e com três pavimentos - porão, térreo e sobrado, 
sendo o porão mais tarde construído em alvenaria, como mostra a figura 5. O objetivo de sua construção 
era abrigar a residência e o comércio da família de Arnoldo Finn, que ali vendia feijão, soja, milho e porcos. 
Na época, a atual BR 282 era apenas uma estrada rudimentar que passava em frente à edificação, 
facilitando as trocas comerciais. 

Figura 3: Localização do município de São Miguel do Oeste, SC 
Fonte: Base de dados IBGE (2017), modificado pelos autores 

Figura 4: Localização da edificação no município  
Fonte: Base de dados da Prefeitura Municipal 

(2014), modificado pelos autores 
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Figura 5: Residência e Comércio Finn 

Fonte: Os autores (2016) 

Segundo Alcides Finn (2016), um dos moradores da residência, a casa comercial era importantíssima para a 
época, pois os agricultores da Linha Bela Vista das Flores e de cidades vizinhas como Anchieta, Barra Bonita, 
Guaraciaba e Romelândia, se deslocavam até o comércio a fim de trocar os itens produzidos por 
mantimentos de primeira necessidade. Quando não acontecia a troca, os itens eram comercializados 
diretamente com cidades mais desenvolvidas ou com o intermédio da casa comercial do Sr. Busella, 
localizada na área urbana de São Miguel do Oeste, que era responsável por transportar os produtos 
recolhidos do interior pela casa comercial da família Finn. 

Dessa forma, A Casa Comercial Rural funcionava como um ponto de apoio e comunicação entre a área rural 
e a área urbana do município, bem como entre o munícipio e outras localidades, comercializando feijão 
com Joaçaba, porco em Ponta Grossa, Capinzal e Frederico, onde havia frigoríficos, e alguns produtos com 
Curitiba e São Paulo (OLIVEIRA, 2016). 

Contudo, ao longo do tempo, essa casa passou por diversos proprietários, cujas novas demandas exigiram 
transformações na estrutura interna e no uso da edificação. A primeira mudança ocorreu quando Arnoldo 
Hoffmann vendeu a residência para seu irmão Adolfo Finn, que continuou com a moradia e com o 
comércio, além de incluir apresentações da banda “The Blue Boys”, composta por seus primos da família 
Hoffmann. Além disso, Adolfo Finn adicionou dois quartos ao térreo, que antes possuía apenas dois 
quartos, sala e cozinha integrada, e um grande ambiente destinado ao comércio.  

Alguns anos depois, em 1966, Alcides Finn e Leonardo Finn, filhos de Adolfo Finn, mudaram-se para a 
residência, então, o porão que era aberto e desocupado, foi fechado com alvenaria para receber Alcides 
Finn e sua família. Nesse ano, o porão foi dividido, com repartições de madeira, em: três quartos, sala e 
banheiro, como pode ser observado na figura 7. A escada foi construída internamente para dar acesso do 
térreo ao porão, para que os demais familiares utilizassem o novo banheiro, que até então existia apenas 
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fora da casa. Para abrigar o outro filho, Leonardo Finn, foi cedido o sótão, onde dormiam, em quartos 
separados por divisórias simples de madeira.  

Dessa forma, a edificação abrigou três gerações da família Finn, e marcou sua história, bem como a dos 
moradores vizinhos, por ter auxiliado na fixação dos agricultores nas terras e no desenvolvimento 
econômico da região. Contudo, por volta do ano 2000, Leonardo Finn precisou leiloar a residência, que 
passou a ser propriedade da família Becker. A família Becker, por sua vez, vendeu ao atual dono Ernani 
Vogt, em 1989, tendo seu uso atual restrito à residência da família. 

As figuras 6 e 7 a seguir, demonstram a conformação e o layout atual da residência. Observa-se, na figura 7, 
que a maioria dos ambientes do térreo continuam sendo utilizados com o uso original pelos atuais 
proprietários, com exceção da área comercial, que serve hoje como um grande depósito. 

  
Figura 6: Planta Baixa do Térreo com implantação 

Fonte: Os autores (2018) 
 

No porão, os ambientes não são mais utilizados como originalmente, uma vez que a família que ocupava o 
porão, foi embora. Dessa forma, hoje, os dormitórios servem como depósito para os produtos da 
agricultura. E os demais ambientes permanecem como lavanderia, restando o banheiro com uso original da 
época, como mostra a figura 7. 
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Figura 7: Planta Baixa do Porão 
Fonte: Os autores (2018). 

 

O sótão, atualmente sem divisórias, é utilizado como depósito, apresentando locais inacessíveis em função 
da inclinação do telhado, além de comportar o reservatório de água da edificação, como mostra a figura 8.  

 

  
Figura 8: Planta Baixa do Sótão 

Fonte: Os autores (2018). 
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Em relação às manutenções realizadas na edificação, sabe-se que apenas a madeira da Fachada Posterior é 
original, de tábua larga. A madeira das demais fachadas foram substituídas por tabuinhas, como 
demonstram as figuras 9 e 10, fruto da evolução das técnicas construtivas.  

    

 

A cobertura, com telha francesa e 4 águas, recebeu apenas a troca de algumas telhas. Além disso, 
recentemente, em 2018, os atuais proprietários realizaram a pintura da residência, como mostram a figura 
11.  

 
Figura 11: Residência após pintura e Paisagem Rural 

Fonte: Os autores (2018). 
 

Figura 9: Fachada Frontal 
Fonte: Os autores (2018). 

Figura 10: Fachada Lateral Direita 
Fonte: Os autores (2018). 
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Observa-se ainda, o potencial turístico da paisagem local, que remete às práticas agrícolas e à interação 
entre o homem e a natureza, na qual o agricultor, por meio de sua cultura, origina a Paisagem Cultural 
Rural. Além disso, é uma área onde ainda existem algumas árvores nativas da região, como o Pinheiro, 
utilizado abundantemente na época de colonização do município, restando poucos exemplares. 

 
Figura 11: Paisagem Cultura Rural 

Fonte: Os autores (2018). 

Assim, essa residência figura como um exemplar da arquitetura rural do imigrante europeu, adaptada às 
novas necessidades e características encontradas no Sul do Brasil. Além disso, sua paisagem e entorno, 
representam as intervenções da cultura e da tradição alemã e italiana no meio natural, preservando 
práticas agrícolas, técnicas construtivas, materiais e saberes singulares, que são importantes para a 
formação da memória coletiva e das identidades regionais.  

Além disso, segundo Thomaz (2010) explorar o potencial turístico dos bens patrimoniais rurais, pode 
inverter a concentração do turismo no litoral, levando-o para o interior e para as pequenas cidades, onde a 
paisagem e os modos de vida rurais, já são atrativos por si só, por constituírem cenários e ritmos de vida 
diferentes do cotidiano urbano. Dessa forma, 

[...] localidades e regiões excluídas das grandes rotas e centros turísticos, ou sem os 
recursos clássico de atração neste âmbito - sol, praia, monumentos ou atração simbólica -, 
veem na revalorização e no acondicionamento de seu patrimônio [...], um elemento de 
atração turística e de desenvolvimento econômico. (THOMAZ, 2010, P. 41) 

Encontra-se então no turismo cultural rural a oportunidade de preservar a arquitetura rural regional, as 
técnicas construtivas empregadas na região, os materiais disponíveis na época, a história, a memória, a 
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cultura e a identidade, ao passo que também permite criar uma pluriatividade na propriedade agrícola 
familiar, incrementando a renda da família e impulsionando o desenvolvimento econômico da região, 
devido à atração de turistas (THOMÁZ, 2010; MARAFON; RIBEIRO, 2006). 

CONCLUSÃO 

O patrimônio edificado de uma localidade é capaz de despertar, nos indivíduos, lembranças e memórias 
que compõem sua identidade e cultura. Contudo, algumas vezes, essa importância do patrimônio edificado 
não é vista pelas autoridades, não sendo abrangido nas legislações municipais, a exemplo do município de 
São Miguel do Oeste, onde não há instrumentos legais de preservação do patrimônio cultural. 

Nesse contexto, o turismo cultural rural pode ser uma alternativa eficiente para São Miguel do Oeste e 
outros municípios, de explorar seu potencial cultural e histórico, como um local de memória regional, 
trazendo para a Rota Caminhos da Fronteira, a colonização alemã e italiana, representada pelas edificações 
e paisagens culturais rurais.  Dessa forma, o turismo cultural rural no Oeste Catarinense, em detrimento do 
turismo voltado ao litoral, permite conhecer e divulgar a diversidade de culturas do Estado, colocando o 
patrimônio edificado e a paisagem como protagonistas nas discussões relacionadas ao tema. 

Portanto, aproveitar, por meio do turismo cultural rural, as características materiais, imateriais, naturais e 
culturais do patrimônio, preservando seu caráter histórico e atentando para as questões de demanda e 
oferta, pode ser uma alternativa para salvaguardar o patrimônio edificado, do abandono e do desuso, e 
valorizar culturas ameaçadas pela crescente urbanização das cidades, além de fortalecer a economia local. 
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RESUMO:	
O	presente	artigo	trata	de	estudos	relacionados	a	pesquisa	em	desenvolvimento	sobre	o	atual	estado	de	conservação	
das	 edificações	 e	 conjuntos	históricos	do	bairro	da	Bela	Vista	 (Bexiga),	 que,	 a	 despeito	de	 suas	 alterações	 formais,	
mantém	 tipologias	 arquitetônicas	 com	 características	 particulares	 de	 inserção	 na	 malha	 urbana	 associadas	 ao	
desenvolvimento	 da	 cidade	 de	 São	 Paulo.	 Seu	 reconhecimento	 como	 inequívoco	 patrimônio	 histórico	 paulistano	
ocorreu	em	2002,	quando	o	bairro	foi	objeto	de	tombamento	integral;	uma	decorrência	direta	do	“Inventário	Geral	do	
Patrimônio	Ambiental,	Cultural	e	Urbano	da	Cidade	de	São	Paulo”	(o	IGEPAC)	que	realizou	reconhecimento	sistemático	
dos	 bairros	 antigos	 da	 área	 central	 da	 cidade	 visando	 à	 sua	 proteção	 futura.	 Contudo,	 a	 despeito	 do	 meritório	
acautelamento	legal,	muitas	transformações	descaracterizantes	vêm	sendo	verificadas	nas	duas	últimas	décadas,	e	têm	
suscitado	discussões	acerca	da	necessidade	da	revisão	do	tombamento	incidente.	Mas	em	quais	parâmetros	valorativos	
essa	 revisão	 se	 apoiaria?	 Saverio	 Muratori	 (1910-1973),	 autor	 sobre	 o	 qual	 no	 Brasil	 conta-se	 ainda	 com	 pouca	
bibliografia	disponível,	oferece	metodologia	de	caráter	historicista	que	se	adequa	à	leitura	concomitante	da	tipologia	
arquitetônica	com	o	desenvolvimento	do	traçado	urbano	do	Bexiga.	Possibilita	avalição	objetiva	do	tecido	histórico	de	
bairros	com	particular	estratigrafia	temporal	e	cultural,	vista	por	muitos	como	simples	“processo	de	descaracterização	
do	patrimônio”.	O	Bexiga	é	história	viva,	dinâmica.	A	partir	das	premissas	teóricas	da	escola	muratoriana	visa-se	trazer	
para	este	evento	discussões	 sobre	as	possibilidades	de	aperfeiçoamento	dos	 inventários,	 deste	e	de	outros	bairros	
brasileiros	de	relevância	memorial.	
PALAVRAS-CHAVE:	Preservação	arquitetônica;	Patrimônio	histórico	urbano;	Saverio	Muratori;	Morfologia	Urbana;	Bela	
Vista,	São	Paulo.			

ABSTRACT:	
This	article	deals	with	studies	related	to	the	ongoing	research	on	the	current	state	of	conservation	of	the	buildings	and	
historical	complexes	of	Bela	Vista	district,	which,	despite	its	formal	alterations,	still	maintains	architectural	typologies	
with	particular	characteristics	of	insertion	in	the	urban	network	related	to	the	development	of	the	city	of	São	Paulo.	Its	
recognition	 as	 an	 historical	 patrimony	 of	 São	 Paulo	 took	 place	 in	 2002,	 when	 the	 neighborhood	 was	 object	 of	
comprehensive	listing	as	a	result	of	the	implementation	of	the	“General	Inventory	of	Environmental,	Cultural	and	Urban	
Heritage	of	the	city	of	São	Paulo”	(IGEPAC).	This	was	an	unpublished	documentation	system	for	a	systematic	study	of	
old	districts	of	the	central	area	of	the	city,	aiming	at	their	future	conservation.	Despite	legal	tutelage,	many	categories	
of	physical	transformations	have	been	documented	in	the	last	two	decades,	which	has	sparked	a	debate	about	the	need	
to	revise	the	listing.	But	which	evaluative	criteria	this	review	would	rely	on?	Saverio	Muratori	(1910-1973),	on	whom	
there	is	still	little	bibliography	available	in	Brazil,	offers	an	historicist	methodology	that	fits	the	concomitant	reading	of	
the	architectural	typology	with	the	development	of	the	urban	layout	of	Bela	Vista.	This	allows	an	objective	evaluation	of	
the	historical	layout	of	neighborhoods	with	a	particular	temporal	and	cultural	stratigraphy,	seen	by	many	as	a	simple	
"process	of	de-characterization	of	patrimony".	Bela	Vista	is	living	and	dynamic	history.	From	the	theoretical	premises	of	
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the	Muratorian	school,	we	aim	at	bring	to	this	event	discussions	on	the	possibilities	of	improving	the	inventories	of	this	
and	other	Brazilian	neighborhoods	of	memorial	relevance.	
KEYWORDS:	Architectural	preservation;	Historical	urban	heritage;	Saverio	Muratori;	Urban	morphology;	Bela	Vista,	São	
Paulo.			

RESUMEN:	
El	 presente	 artículo	 trata	 de	 estudios	 relacionados	 con	 la	 investigación	 en	 desarrollo	 sobre	 el	 actual	 estado	 de	
conservación	de	las	edificaciones	y	conjuntos	históricos	del	barrio	de	Bela	Vista	(Bexiga),	que,	a	pesar	de	sus	alteraciones	
formales, atestiguan	 tipologías	 arquitectónicas	 y	 características	 particulares	 de	 inserción	 en	 la	 malla	 urbana	
relacionadas	al	desarrollo	de	la	ciudad	de	São	Paulo.	Su	reconocimiento	como	inequívoco	patrimonio	histórico	paulistano	
ocurrió	en	2002,	cuando	el	barrio	fue	objeto	de	clasificación	integral;	una	consecuencia	directa	del	"Inventario	General	
del	Patrimonio	Medioambiental,	Cultural	y	Urbano	de	la	Ciudad	de	São	Paulo"	(el	IGEPAC)	que	realizó	reconocimiento	
sistemático	de	los	barrios	antiguos	del	área	central	de	la	ciudad	buscando	su	protección	futura.	Sin	embargo,	a	pesar	del	
meritorio	 tratamiento	 legal,	 muchas	 transformaciones	 descaracterizantes	 se	 han	 comprobado	 en	 las	 dos	 últimas	
décadas,	 lo	 que	 ha	 suscitado	 discusiones	 acerca	 de	 la	 necesidad	 de	 la	 revisión	 de	 la	 clasificación.	 ¿Pero	 en	 qué	
parámetros	valorativos	esta	revisión	se	apoyaría?	Saverio	Muratori	(1910-1973),	autor	de	la	que	en	Brasil	todavía	se	
cuenta	 con	 poca	 literatura	 disponible,	 ofrece	 la	 metodología	 de	 carácter	 historicista	 que	 se	 adapte	 a	 la	 lectura	
simultánea	de	la	tipología	arquitectónica	con	el	desarrollo	de	la	trama	urbana	de	la	Bela	Vista.	Posibilita	una	evaluación	
objetiva	del	tejido	histórico	de	barrios	con	particular	estratigrafía	temporal	y	cultural,	vista	por	muchos	como	simple	
"proceso	de	descaracterización	del	patrimonio".	Bela	Vista	es	historia	viva,	dinámica.	A	partir	de	las	premisas	teóricas	
de	la	escuela	muratoriana	se	pretende	traer	para	este	evento	discusiones	sobre	las	posibilidades	de	perfeccionamiento	
de	los	inventarios,	de	éste	y	de	otros	barrios	brasileños	de	relevancia	memorial.	
PALABRAS-CLAVE:	Preservación	arquitectónica;	Patrimonio	histórico	urbano;	Saverio	Muratori;	Morfología	urbana;	Bela	
Vista,	São	Paulo.		
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INTRODUÇÃO	

O	presente	artigo	propõe	reflexões	sobre	o	atual	estado	de	conservação	e	perspectivas	de	preservação	física	
dos	conjuntos	históricos	edificados	e	características	urbanas	originais	do	bairro	da	Bela	Vista	em	São	Paulo,	
mais	conhecido	como	“Bexiga”1,	relacionando-as	ao	seu	desenvolvimento	histórico	sob	o	ponto	de	vista	da	
permanência	na	cidade	atual.		

Este	estudo2	decorreu	da	constatação	da	ausência	de	políticas	de	preservação	efetivas	do	conjunto	de	bens	
de	 interesse	histórico	que	caracterizam	este	bairro,	 localizado	em	área	central	e	valorizada	da	São	Paulo	
contemporânea.	O	descaso	com	o	patrimônio	construído	associado	a	equívocos	de	interpretação	dos	valores	
culturais	 locais,	 vem	 ocasionando	 nas	 últimas	 décadas	 perdas	 substantivas	 de	 exemplares	 e	 conjuntos	
arquitetônicos	que	testemunham	de	modo	inequívoco	a	evolução	da	cidade.	Com	o	propósito	de	colaborar	
com	futuras	avalições	de	algumas	categorias	de	alterações	da	paisagem	construída,	que	corroboram	a	perda	
de	 importantes	 significados	 memoriais	 do	 lugar,	 nesse	 texto	 busca-se	 refletir	 sobre	 como	 a	 legislação	
urbana	 e	 preservacionista	 incidente	 no	 bairro	 tem	 contribuído	 para	 a	 conservação	 de	 seu	 patrimônio	
edificado.	Nessa	perspectiva,	serão	examinadas	as	diretrizes	definidas	na	década	de	19903,	relacionadas	ao	
Inventário	 Geral	 do	 Patrimônio	 Ambiental,	 Cultural	 e	 Urbano	 da	 Cidade	 de	 São	 Paulo	 (o	 IGEPAC)4;	 uma	
documentação	 inédita	 e	 substancial	 desenvolvida	 então	 para	 o	 reconhecimento	 sistemático	 dos	 bairros	
antigos	da	área	central	da	cidade,	visando	à	sua	proteção	futura,	que	culminou	no	tombamento	integral	da	
Bela	Vista	em	2002,	em	que	se	insere	a	região	do	Bexiga.		

Mas	a	Bela	Vista	não	é	lugar	que	pode	ser	apreendido	pelos	chamados	“estilos	arquitetônicos”	(Figura	1).	É	
lugar	de	alternância	cultural,	de	uma	construção	dentro	da	outra,	conforme	testemunha	a	notória	Casa	de	
Dona	Yayá5,	uma	 residência	burguesa,	 com	a	data	de	1902	na	 fachada,	que	 foi	 edificada	entorno	de	um	
pequeno	chalé	de	tijolos	do	final	do	século	XIX	identificado	como	a	primeira	construção	do	bairro	(TIRELLO,	
2001,	p.	114).				

																																																													
1	Bexiga	é	o	nome	popularmente	dado	à	uma	região	do	distrito	da	Bela	Vista,	em	São	Paulo.	Apesar	de	não	estar	oficialmente	presente	
na	 divisão	 administrativa	 da	 cidade	 de	 São	 Paulo,	 considera-se	 aqui	 a	 região	 do	 Bexiga	 como	 um	 bairro	 com	 o	 intuito	 do	
reconhecimento	e	reafirmação	de	suas	características	históricas,	sociais	e	culturais.			
2	 Este	 texto	 é	 parte	 de	 pesquisa	 de	 mestrado	 intitulada	 “Reinventariar	 para	 preservar.	 O	 histórico	 Bairro	 da	 Bela	 Vista	 na	
contemporaneidade”	em	desenvolvimento	no	Programa	de	Pós-Graduação	Arquitetura	Tecnologia	e	Cidade	(PPG-ATC)	da	Unicamp.	
3	CONPRESP.	Resolução	n.	11	de	1990.	São	Paulo:	Departamento	do	patrimônio	histórico,	Secretaria	Municipal	de	cultura,	Prefeitura	
do	 município	 de	 São	 Paulo.	 Disponível	 em:	
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1c669_11_APT_Perimetro_9_de_Julho.pdf>.	 Último	 acesso:	 30	 maio	
2018.	 	 CONPRESP.	Resolução	n.	 01	de	1993.	 São	Paulo:	Departamento	do	patrimônio	histórico,	 Secretaria	Municipal	de	 cultura,	
Prefeitura	 do	 município	 de	 São	 Paulo.	 Disponível	 em:	
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1aeb7_01_APT_Bairro_Bela_Vista.pdf>.	Último	acesso:	30	maio	2018.			
4	Os	trabalhos	de	inventariação	estão	presentes	nas	atividades	do	Departamento	de	Patrimônio	Histórico	de	São	Paulo	(DPH)	desde	
sua	criação,	e	já	no	princípio	havia	a	preocupação	em	não	elaborar	simples	listas	de	bens	imóveis	a	serem	preservados	por	legislação	
específica.	O	Inventário	do	Patrimônio	Cultural	Europeu	(IPCE),	criado	a	partir	de	1970,	e	o	Inventário	de	Proteção	do	Acervo	Cultural	
(IPAC)	da	Bahia,	iniciado	em	1973,	foram	os	modelos	usados	em	São	Paulo	para	propor	a	listagem	básica	dos	bens	culturais	relevantes	
do	centro	de	São	Paulo,	redigida	pelos	arquitetos	Carlos	Lemos	e	Benedito	Lima	de	Toledo	em	1975	e,	posteriormente,	pelo	IGEPAC	
em	1984.			
5	Casa	de	Dona	Yayá,	situada	à	Rua	Major	Diogo	n.	353,	Bela	Vista,	São	Paulo.	Edifício	histórico	que	abriga	atualmente	o	Centro	de	
Preservação	Cultural	da	Universidade	de	São	Paulo.		
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Procurando	 ir	 além	 da	 vagueza	 dos	 tais	 “estilos	 arquitetônicos“	 e	 de	 questões	 relacionadas	 às	 óbvias	 e	
nefastas	ações	do	mercado	 imobiliário	no	bairro,	para	 reflexão	 sobre	o	estado	configurado	do	Bexiga	na	
atualidade	e	da	permanência	de	seus	valores	históricos,	neste	texto	apresenta-se	síntese	das	premissas	do	
tradicional	método	de	Saverio	Muratori	 (1910-1973)	de	análise	tipo-morfológica	do	ambiente	construído,	
consolidado	 e	 difundido	 por	 seus	 alunos.	 Metodologia	 que	 baseada	 na	 ideia	 de	 “tipo”	 propicia	 leitura	
concomitante	da	tipologia	arquitetônica	com	o	desenvolvimento	do	traçado	urbano	das	cidades	e	pode	vir	a	
possibilitar	avaliação	objetiva	do	tecido	histórico	de	um	bairro	popular	com	particular	estratigrafia	temporal	
e	cultural,	vista	por	muitos	como	“processo	de	descaracterização	do	patrimônio”	(Figura	2).	Visão	inoportuna	
ou	oportunista?		

	
Figura	1:	Vista	do	viaduto	Júlio	de	Mesquita	Filho,	que	corta	o	bairro	ao	meio,	de	parte	do	casario	antigo	e	prédios	do	Bexiga.		

Fonte:	Acervo	das	autoras,	2009.		

	
Figura	2:	Casa	de	porão	alto	localizada	na	Rua	São	Domingos.	Alterações	não	planejadas	e	demolições	vem	ocorrendo	nos	últimos	anos	no	

bairro.		
Fonte:	Acervo	das	autoras,	2009.	
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O	BEXIGA	E	AS	“DESARMÔNICAS“	CAMADAS	DO	TEMPO	A	PRESERVAR	

A	Bela	Vista	nasceu	dos	Campos	do	Bexiga,	um	arrabalde	da	cidade.	Uma	faixa	de	terra	hoje	compreendida	
pelas	avenidas	Brigadeiro	Luís	Antônio,	Avenida	Paulista	e	Praça	da	Bandeira	na	capital	paulista.	Um	local	de	
propriedades	rurais	e	ponto	de	passagem	de	tropas	que	vinham	de	Santo	Amaro	e	Itapecerica	para	abastecer	
a	população.	A	área	servia	ainda	para	pouso	de	tropas	e	abrigo	de	negros,	em	especial	a	região	cortada	pelo	
Córrego	Saracura,	que	até	1870,	teria	pertencido	a	Antônio	José	Leite	Braga,	apelidado	de	Bexiga,	nome	pelo	
qual	o	bairro	é	conhecido	por	muitos.		

A	Bela	Vista,	antigo	bairro	paulistano,	lugar	de	morada	de	imigrantes	europeus	no	final	do	século	XIX,	dos	
negros	libertos,	e	da	comunidade	nordestina	no	século	XX,	continua	acolhendo	gente	de	todas	as	partes	que	
chega	 a	 São	 Paulo.	 E	 é	 justamente	 sua	 atual	 configuração	 física,	 aparentemente	 desarmônica,	 que	
testemunha	 de	 forma	 tangível	 etapas	 significativas	 do	 crescimento	 da	 velha	 São	 Paulo	 e	mantém	 vivas	
expressões	culturais	intrinsecamente	relacionadas	à	estrutura	física	do	bairro	(Figura	3).	

A	despeito	das	modificações	arquitetônicas	de	caráter	funcional	sofridas	ao	longo	dos	anos,	a	Bela	Vista	ainda	
mantém	 as	 peculiaridades	 de	 seu	 casario,	 traçado	 e	 parcelamento	 do	 solo	 que	 remetem	 à	 historia	 do	
desenvolvimento	da	 cidade.	 Seu	 reconhecimento	oficial	 como	patrimônio	 histórico	 e	 cultural	 paulistano,	
inicia-se	na	década	de	1980,	com	a	implementação	do	Inventário	Geral	do	Patrimônio	Ambiental,	Cultural	e	
Urbano	da	Cidade	de	São	Paulo	–	IGEPAC,	quando	a	Bela	Vista	(o	nome	oficial	do	bairro)	foi	objeto	de	estudo	
extenso	e	rigoroso	para	reconhecimento	físico	e	organizacional	de	suas	construções,	espaços	e	paisagens.	
Esse	 inventário	 resultou	 no	 tombamento	 integral	 do	 bairro	 pelo	 Conselho	Municipal	 de	 Preservação	 do	
Patrimônio	Histórico,	Cultural	e	Ambiental	da	Cidade	de	São	Paulo	(CONPRESP)6	em	2002.	

Figura	3:	Mapas	da	topografia	e	do	traçado	urbano	do	Bexiga	em	1890,	1897	e	1913.	Em	vermelho	a	localização	da	Casa	da	Dona	Yayá,	um	
edifício	histórico	de	referência	no	bairro.	Elaboradas	pelas	autoras,	sem	escala.		

Fonte:	Departamento	do	Patrimônio	Histórico	(DPH).	

6	Tombamento	CONPRESP:	Resolução	n.	22	de	2002.	São	Paulo:	Departamento	do	patrimônio	histórico,	 Secretaria	Municipal	de	
cultura,	 Prefeitura	 do	 município	 de	 São	 Paulo.	 Disponível	 em:	
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf>.	Último	acesso	em:	30	maio	2018.	
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O	IGEPAC	correspondeu	a	aplicação	de	uma	sistemática	de	inventariação	arquitetônica	de	amplitude	inédita	
proposta	então	pelo	Departamento	do	Patrimônio	Histórico	(DPH)	da	Prefeitura	do	Município	de	São	Paulo,	
Entre	seus	principais	objetivos	estava	a	constituição	de	um	acervo	documental	subsidiário	à	definição	das	
políticas	de	preservação	do	DPH,	que	servisse	de	base	ao	planejamento	da	cidade	por	meio	de	sua	inclusão	
em	planos	de	desenvolvimento	urbano	(Figura	4).	

Mas	o	IGEPAC	propunha-se	a	ir	mais	além,	prevendo	uma	segunda	etapa	de	desenvolvimento.	A	intenção	
era	aperfeiçoar	a	pesquisa	histórica	acerca	das	manchas	edificadas	e	detalhar	melhor	o	 inventário	geral,	
procedendo	o	reconhecimento	sistemático	dos	múltiplos	exemplares	tipológicos	que	constituíam	o	bairro.	
Previa-se	o	aprofundamento	dos	levantamentos	bibliográficos,	fotográficos,	busca	das	plantas	arquitetônicas	
originais	 e	 de	 outras	 aprovadas	 com	 eventuais	 reformas	 executadas,	 a	 fim	 de	 se	 obter	 uma	 cronologia	
construtiva	atendível	 (SÃO	PAULO,	1986).	 Intenções	que,	passados	 tantos	anos,	 salve	melhor	 juízo,	ainda	
permanecem	em	estado	embrionário.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

À	 época	 de	 seu	 desenvolvimento	 organizavam-se	 os	 dados	 colhidos	 sobre	 cada	 bem	 arrolado	 em	 fichas	
individuais	 que	 reuniam	 informações	 técnicas,	 construtivas	 e	 históricas	 e	 eram	 ilustradas	 com	 imagens,	
buscando-se	 com	 isso	 dar	 também	 referências	 sobre	 o	 estado	 de	 conservação	 e	 alterações	 havidas	 nas	
edificações	examinadas	(Figura	5).	Tratou-se	de	uma	abordagem	ampla,	 inédita	e	 inovadora,	por	meio	da	
qual,	de	acordo	com	os	Cadernos	do	IGEPAC-SP,	avançava-se	na	proteção	desses	mesmos	bens:		

O	 inventario	 em	 si	 já	 se	 configura	 como	um	 sistema	de	proteção,	 pois	 é	 uma	 forma	de	
legitimar	e	perpetuar	os	bens	culturais	de	uma	sociedade,	quer	através	de	reconhecimento	
e	preservação	do	objeto,	quer	através	de	sua	documentação.	É	também	caminho	para	a	

Figura	4:	Imóveis	inventariados	pelo	IGEPAC-SP,	tav.	3,	1984.		Sem	escala.	 
Fonte:	Prefeitura	do	Município	de	São	Paulo,	Divisão	de	Preservação,	Departamento	de	Patrimônio	Histórico.	In:	Tombamento	do	bairro	da	

Bela	Vista.	Processo	n.	1990	–	0.004.514	–	2,	v.	2. 
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compreensão	do	saber	fazer	de	um	povo	e	base	para	a	conscientização	e	transformação	do	
conhecimento	e,	em	síntese,	de	toda	a	cultura	de	uma	comunidade	(SÃO	PAULO,	1986,	p.	
10)			

A	sistemática	de	inventariação	adotada	teve	de	fato	maior	abrangência	ao	incorporar	a	paisagem	urbana	e	
explicitar	 as	 potencialidades	 de	 preservação	 e	 recuperação	 de	 um	 grande	 e	 variado	 número	 de	 bens	
associados	por	ruas,	que	constitui	o	pressuposto	da	abertura	do	processo	de	tombamento	integral	do	bairro	
pelo	CONPRESP	em	1990,	conforme	mencionado.		

	

Diversamente	de	outras	tantas	cidades	brasileiras,	na	Bela	Vista,	o	tombamento	em	causa	não	se	limitou	à	
incorporação	 de	 exemplares	 de	 edifícios	 históricos	 vistosos,	 em	 bom	 estado	 de	 conservação,	 com	
predomínio	de	tipologias	novecentistas,	costumeiramente	as	protagonistas	em	retóricas	de	potencialidades	
culturais	a	serem	”aproveitadas”	nas	cidades	contemporâneas.	Na	seleção	dos	bens	a	salvaguardar	foram	
incorporadas	 peculiaridades	 urbanas	 tangíveis	 e	 intangíveis	 do	 bairro,	 já	 vistas	 então	 como	 estruturas	
remanescentes	de	sua	formação,	camadas	do	tempo	a	preservar.	Nessa	perspectiva,	o	casario	menor	ganhou	
também	o	merecido	status	de	bem	cultural	no	plano	de	tombamento.	

Foram	arroladas	como	sendo	de	interesse	histórico	e	cultural	estruturas	representadas	por	grandes	edifícios	
públicos	e	religiosos,	casas	burguesas	de	médio	porte,	vilinhas	operárias,	pequenos	conjuntos	de	casas	de	
aluguel,	 entre	 outros	 tantos	 bens	 tangíveis	 tidos	 como	 elementos	 constitutivos	 do	 ambiente	 urbano,	
independente	de	seu	estado	de	conservação	física.	Logradouros,	massas	arbóreas,	traçados	e	arquiteturas	
integraram	esse	inventário	geral	e	definiram	o	espectro	da	conservação	desejável	para	a	Bela	Vista	no	futuro.	

O	IGEPAC	reuniu	um	valioso	conjunto	de	informações	que	garantiu	a	permanência	física	de	um	grande	acervo	
histórico	arquitetônico	paulistano,	contudo,	no	aspecto	do	aprofundamento	da	análise	especifica	do	traçado	

Figura	5:	A	esquerda,	exemplos	de	croquis	da	primeira	etapa	de	estudo	e	levantamento	do	bairro	da	Bela	Vista;	a	direita,	modelo	de	ficha	com	a	
sistematização	das	informações	coletadas	no	estudo	de	campo	do	pré-inventário	do	IGEPAC-SP.		

Fontes:	SÃO	PAULO.	(1986,	p.	27);	Departamento	do	Patrimônio	Histórico	(DPH).	
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urbano	não	pode	se	efetivar.	Tendo	sido	descontinuado	nos	anos	subsequentes,	os	estudos	iniciais	não	foram	
revistos	e	no	aspecto	urbano-morfológico	nunca	ultrapassaram	o	desenho	cadastral	das	quadras.	

Em	 2001,	 o	 acautelamento	 legal	 do	 bairro	 deu	 origem	 às	 áreas	 envoltórias	 de	 bens	 tombados,	 que	
posteriormente	resultaram	nas	Zonas	Especiais	de	Preservação	Cultural	(ZEPEC)7.	Contudo,	como	planejar	
contando	apenas	com	plantas	cadastrais	básicas?		

Como	aferir	o	que	mudou?	As	casas	tombadas	pelo	DPH	ainda	mantêm	as	mesmas	configurações	formais	e	
de	implantação?	Os	lotes	se	transformaram?	

Assim,	apesar	do	pioneirismo	do	inventário	do	IGEPAC	e	da	amplitude	do	tombamento	dele	decorrente,	não	
se	verificaram	nas	últimas	décadas	aperfeiçoamentos	nos	estudos	acerca	da	estrutura	do	bairro	e	nem	sobre	
a	distinção	tipológica	e	histórica	da	arquitetura	ali	presentes.	

A	 despeito	 da	 legislação	 preservacionista	 incidente,	 transformações	 dispersas	 e	 sem	 planejamento	 vêm	
sendo	verificadas	constantemente,	suscitando	discussões	frequentes	sobre	uma	certa	premência	da	revisão	
do	tombamento	do	bairro.	Mas	revisar	como?	São	muitas	as	ideias,	a	depender	do	grupo	de	interessados.	
Apesar	 da	 historicidade	 do	 bairro,	 sugere-se	 até	 mesmo	 a	 supressão	 de	 áreas	 inteiras	 de	 expressiva	
arquitetura	 local,	 consideradas	 por	 alguns	 como	 descaracterizadas	 e\ou	 decadentes.	 Nos	 debates	 sobre	
planejamento	das	 áreas	 centrais	 de	 São	Paulo,	 pressionados	pelo	 novo	Plano	Diretor8	 (e	 por	 agentes	 da	
especulação	 imobiliária),	 cogitam-se	 também	 alterações	 dos	 perímetros	 estabelecidos	 pelo	 tombamento	
integral	do	CONPRESP	em	2002.		

O	 perímetro	 delimitado	 pelo	 tombamento	 da	 Bela	 Vista	 é	 extenso.	 Seus	 limites	 confinam	 com	 áreas	
extremamente	 valorizadas	 da	 cidade,	 a	 exemplo	 da	 Avenida	 Paulista,	 e	 com	 grandes	 corredores	 de	
circulação,	razão	pela	qual	essa	parte	antiga	da	cidade	é	foco	privilegiado	de	propostas	de	redefinições	e	
reformulações	 de	 planejamento	 urbano.	 Mas	 quanto	 aos	 critérios	 para	 implementação	 das	 mudanças	
acenadas?	

A	ausência	de	planos	específicos	para	esta	área	da	cidade	e	de	uma	estratégia	política	conjunta,	demonstram	
como	a	prática	de	preservação	e	as	legislações	urbanas	paulistas	geram	camadas	justapostas	de	burocracia	
criando	 contextos	 cada	 vez	 mais	 difíceis	 para	 a	 boa	 gestão	 do	 patrimônio	 cultural	 edificado.	 E	 assim,	

																																																													
7	A	denominação	de	Zonas	Especiais	de	Preservação	Cultural	(ZEPEC)	surge	com	a	promulgação	da	Lei	n.	13.885	de	2004	que	tinha	
como	um	de	seus	objetivos	o	ordenamento	das	questões	relativas	à	preservação	do	patrimônio	cultural	paulistano	e	acrescenta	os	
imóveis	enquadrados	como	Zona	de	Preservação	de	Imóveis	de	caráter	Histórico,	Artístico	e	Paisagístico	(Z8-200).	Esta	zona,	criada	
por	 meio	 da	 Lei	 n.	 8.328	 em	 1975,	 propôs	 a	 utilização	 do	 zoneamento	 como	 instrumento	 de	 preservação	 dos	 bens	 culturais	
paulistanos.	 Disponível	 em:	
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/planos_regionais/index.php?p=822>.	Último	acesso:	20	
maio	2018.	
8	Após	dez	anos	de	vigência	do	Plano	Diretor	de	2004,	o	novo	Plano	Diretor	Estratégico	incluiu	em	2014	(com	a	Lei	n.	16.050/14)	
novas	denominações	dos	bens	preservados,	evidenciando	uma	mudança	de	paradigmas	e	ampliando	a	composição	do	patrimônio.	É	
o	caso	das	ZEPEC	–	BIR:	Bens	Imóveis	Representativos,	definidos	como	áreas	com	seus	elementos	construtivos	e	bens	tombados,	com	
valor	histórico,	arquitetônico,	paisagístico,	artístico	e	cultural,	mas	que	na	realidade	continuam	sendo	representados	como	edifícios	
isolados.			
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permanecem	as	incompreensões	sobre	o	que	poderá	acontecer	na	Bela	Vista	num	futuro	próximo,	e	o	quanto	
sua	paisagem	poderia	mudar	e	verticalizar	sem	prejuízo	à	história	construída	do	bairro9.	

As	 propostas	 trazidas	 pelo	 Plano	 Diretor	 Estratégico	 de	 2014	 fazem	 avançar	 diversas	 questões	 sobre	
indispensáveis	otimizações	do	espaço	urbano,	mas	não	contemplam	de	modo	sustentável	a	preservação	do	
patrimônio	 construído	 como	 elemento	 central	 de	 cultura	 e	memória,	 tampouco	 como	 recurso	 capaz	 de	
orientar	o	planejamento	e	o	desenvolvimento	socioeconômico	e	urbano	da	cidade.		

Articular	a	reabilitação	de	bens	protegidos	com	o	desenvolvimento	econômico	é	ação	necessária,	mas	há	de	
se	considerar	que	a	inobservância	de	parâmetros	históricos	e	valorações	de	natureza	preservacionista	dos	
conjuntos	envolvidos	podem	significar	potencial	ameaça	à	paisagem	urbana	configurada	e	à	manutenção	da	
multiplicidade	de	tipologias	arquitetônicas	que	distinguem	esse	antigo	bairro	paulistano	dos	demais.		

Os	aspectos	econômicos	dos	projetos	tendem	a	ter	maior	relevância.	Incorreções	valorativas	do	patrimônio	
cultural	 são	observadas,	 a	 exemplo	da	 instituição	das	 Zonas	Especiais	de	Preservação	Cultural	 (ZEPEC),	 a	
partir	 das	 quais	 edifícios	 isolados	 como	 “zona”	 reproduzem	 a	 antiga	 lógica	 do	 tombamento	 de	 “bens	
especiais”,	 induzindo	 apropriações	 fragmentadas,	 parciais,	 do	 patrimônio	 arquitetônico	 e	 urbanístico	
paulistano.	

Na	Bela	Vista,	com	a	criação	dos	eixos	de	transformação	urbana	e	o	aumento	do	potencial	construtivo	na	
maior	parte	do	bairro	–	apesar	da	estrutura	pouco	favorável	dos	lotes	–	cabem	questões	sobre	como	medidas	
desta	natureza	 serão	exequíveis	 em	uma	área	 com	 tantas	 condicionantes	e	 ainda	pouco	estudada	 sob	o	
ponto	de	vista	das	alterações	morfológicas.	

O	que	não	fica	claro	–	e	deveria	merecer	uma	avalição	mais	aprofundada	–	é	porque	uma	
cidade	 como	 São	 Paulo,	 onde	 se	 tem	 a	 mais	 consolidada	 experiência	 de	 aplicação	 de	
instrumentos	 urbanísticos	 [...]	 não	 elegeu	 o	 Bexiga	 para	 a	 aplicação	 prioritária	 desses	
mecanismos,	 justo	uma	 região	 tão	bem	 localizada,	 que	 tem	potencialmente	muito	mais	
valor	para	São	Paulo	–	até	mesmo	sob	o	ponto	de	vista	financeiro	–	pela	sua	diversidade	
cultural	do	que	pela	quantidade	de	metros	quadrados	que	se	possa	construir	ali.	[...]	O	lugar	
das	 práticas	 culturais	 é	 ali,	 e	 só	 ali.	 Se	 não	 for	 ali,	 o	 Bexiga	 como	 tal	 deixará	 de	 existir	
(MACHADO,	2010).		

Discutindo	as	determinantes	do	tombamento	municipal	da	Bela	Vista	e	sua	reversão	na	efetiva	conservação	
do	bairro,	já	em	2006	Clara	D’Alembert	constatava	que	a	resolução	CONPRESP	n.	22	de	2002,	somente	poucos	
anos	após	a	vigência	apresentava	suas	limitações		

[...]	um	mecanismo	insuficiente	para	induzir	e	estimular	sua	revitalização	física	e	funcional,	
apesar	das	premissas	 contidas	no	 texto	da	 resolução	de	 tombamento	que	 intentavam	a	

																																																													
9	Um	exemplo	emblemático	é	o	Teatro	Oficina,	situado	à	Rua	Jaceguay	n.	520,	em	frente	ao	viaduto	Júlio	de	Mesquita	Filho,	edifício	
projetado	pela	arquiteta	Lina	Bo	Bardi.	A	disputa	entre	o	Teatro	e	o	Grupo	Silvio	Santos,	proprietário	do	terreno	vazio	ao	lado	que	
confina	com	representativo	casario	histórico,	já	ocorre	há	algumas	décadas.	Resultou	recentemente	no	“destombamento”	do	Oficina	
tanto	pelo	CONDEPHAAT	quanto	pelo	IPHAN,	autorizando	de	fato	o	empresário	a	dar	prosseguimento	ao	processo	de	obtenção	do	
alvará	para	realizar	um	grande	empreendimento	imobiliário	ao	lado	do	teatro;	interferindo	pesadamente	nas	características	físicas	e	
sociais	de	uma	das	áreas	mais	antigas	do	bairro.	A	construção	de	altas	 torres	no	entorno	do	Teatro	Oficina	 representa	um	caso	
exemplar	de	incongruências	que	ainda	persistem	entre	as	intenções	de	preservação	e	de	desenvolvimento	urbano.	Mais	grave	ainda,	
evidencia-se	como	o	tombamento	integral	da	Bela	Vista	não	está	impedindo	os	excessos	da	especulação	imobiliária.		
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preservação	 do	 bairro	 aliada	 à	melhoria	 de	 suas	 condições	 de	 uso	 e	 ocupação	 [...].	 Na	
prática,	o	 instrumento	do	tombamento	não	basta	para	garantir	a	qualificação	urbana	de	
uma	determinada	área	preservada,	se	não	houver	concomitantemente	o	aporte	de	planos	
urbanísticos	 regionais	 e	 setoriais,	 além	 da	 aplicação	 direta	 de	 massivos	 incentivos	
econômicos	e	financeiros,	tanto	pelo	Poder	Público,	quanto	pela	iniciativa	privada,	agindo	
em	parceria	(D’ALEMBERT,	2006,	p.	159).		

Assim,	 entende-se	 que	 a	 incipiência	 dos	 levantamentos	 gráficos	 e	 a	 falta	 de	 estudos	 mais	 rigorosos	 e	
continuados	sobre	a	malha	urbana	e	 suas	 inter-relações	com	o	casario	 reflitam	a	pouca	 importância	que	
ainda	 é	 dada	 à	 estratificação	histórica	 dos	 lugares,	 que	 tem	 se	 expressado	 justamente	 nas	modificações	
físicas.	Analisá-las	e	documentá-las	significa	evidenciar	a	lógica	das	memórias	que	constroem	as	paisagens	
culturais	 que	 se	 legitimam	 nas	 cidades,	 e	 perceber	 o	 tempo	 no	 espaço	 é	 uma	 reflexão	 positiva	 para	 a	
elaboração	de	novos	projetos	(RETTO	JUNIOR,	2015).	

APREENDER	O	TEMPO	NO	ESPAÇO	COM	SAVERIO	MURATORI		

A	Bela	Vista	é	 lugar	em	que	as	permanências	históricas	tangíveis	ainda	carecem	de	avaliações	capazes	de	
associa-las	adequadamente	(e	revelar	seu	protagonismo)	no	processo	de	desenvolvimento	da	cidade.	

Analisar	as	ruas	concomitantemente	ao	casario	significa	compreender	a	memória	construída	e	apontar	–	sem	
comprometimento	 da	 paisagem	 cultural	 consolidada	 –	 para	 um	 futuro	 sustentável	 de	 requalificação	 do	
bairro	 que	 considere	 as	 necessidades	 contemporâneas	 da	 população	 que	 o	 habita.	 Para	 tanto,	 há	 de	 se	
respeitar,	 e	 integrar,	 todas	 as	 camadas	 de	 tempo	 sobrepostas	 “cuja	 conservação	 é	 necessária	 para	 a	
civilidade”	(MURATORI,	1963,	p.	195).			

Saverio	Muratori,	 autor	 sobre	o	qual	 no	Brasil	 conta-se	 ainda	 com	pouca	bibliografia	 disponível,	 oferece	
metodologia	de	caráter	historicista	–	e	atemporal	–	que	se	adequa	à	(re)leitura	do	acervo	construído	da	Bela	
Vista;	um	exercício	que	integra	a	dissertação	de	mestrado	do	qual	este	texto	de	breve	revisão	teórica	acerca	
de	tipo-morfologia	urbana	é	parte.		

Entre	1950	e	1954,	em	contexto	social	e	econômico	do	pós-guerra	 italiano,	o	arquiteto	Saverio	Muratori	
integrou	a	Faculdade	de	Arquitetura	de	Veneza	na	“cattedra	di	Caratteri	distributivi	degli	edifici”10,	instituição	
na	qual	iniciou	a	formulação	de	suas	teorias	e	o	desenvolvimento	dos	estudos	tipológicos	aplicados	à	análise	
da	cidade	com	o	intento	de	definir	uma	metodologia	de	intervenção.		

O	curso	denominado	“Caratteri	distributivi	degli	edifici”	por	ele	ministrado	experimentalmente,	propunha	
um	novo	método	de	leitura	da	estrutura	urbana	de	Veneza,	através	de	interpretações	histórico-urbanísticas	
e	 das	 estratificações	 históricas,	 com	 o	 intuito	 de	 investigar	 a	 razão	 estrutural	 do	 organismo	 urbano.	 Os	

																																																													
10	O	curso	se	definiu	como	uma	história	da	edilícia,	voltada	para	preencher	as	lacunas	até	então	presentes	em	todas	as	faculdades	
de	 arquitetura	 italianas.	 Segundo	 Muratori,	 a	 cultura	 arquitetônica	 dos	 anos	 1950	 considerava	 a	 edilícia	 como	 fenômeno	
exclusivamente	econômico,	e	não	como	história	cultural,	história	de	valores.	Tratava-se,	então,	de	resgatar	o	estudo	histórico-crítico	
da	 edilícia.	 O	 curso	 integrou-se,	 desde	 o	 princípio,	 com	 o	 estudo	 in	 loco	 e	 a	 observação	 direta	 dos	 edifícios,	 em	 forma	 de	
levantamentos	e	reconstruções	críticas	de	bairros	inteiros	de	Veneza,	fase	por	fase.	Definiu-se,	portanto,	como	um	curso	teste	sobre	
conceitos	teóricos	e	didáticos,	em	direta	comparação	com	a	vida	e	a	história	da	cidade	de	Veneza	(MURATORI,	1959).		
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resultados	 deste	 curso	 foram	 reunidos	 em	 1959	 na	 publicação	 de	 “Per	 uma	 operante	 storia	 urbana	 di	
Venezia”11,	que	se	constitui	uma	relação	das	atividades	realizadas	que	integram	considerações	do	autor.		

Sua	forte	convicção	de	que	a	crise	cultural	do	pós-guerra	deveria	ser	resolvida	por	meio	de	compromissos	
disciplinares,	mais	 que	 políticos,	 levou	 Saverio	Muratori	 a	 investigar	 um	método	 de	 trabalho	 de	 grande	
autonomia,	cuja	didática	ambicionava	uma	nova	ciência	de	projeto.	O	objetivo	do	curso	era	estabelecer	um	
plano	 de	 pesquisa	 para	 individuar	 o	método	 e	 os	 limites	 concretos	 da	 história	 construtiva	 da	 cidade	 de	
Veneza.	Por	meio	de	elaborações	cartográficas,	o	arquiteto	visava	“a	introdução	de	uma	série	de	pesquisas	
voltadas	a	desenvolver	num	quadro	mais	amplo	a	nossa	perspectiva	histórica	e	operativa,	cujas	aplicações	à	
urbanística	na	Itália	abrem	novos	interesses	e	superam	a	urbanística	do	século	passado”	(MURATORI,	1959,	
p.	6).		

Por	essa	sua	atuação	Muratori	é	considerado	o	fundador	da	Escola	Italiana	de	Morfologia	Urbana.	Suas	ideias,	
por	muito	 tempo,	 foram	objeto	de	 reações	negativas	por	parte	da	 sociedade	acadêmica	e	arquitetônica.	
Gianfranco	Caniggia,	Gian	Luigi	Maffei	e	Giancarlo	Cataldi	estão	entre	seus	alunos	seguidores	que	atuaram	
para	continuar	o	trabalho	e	a	organização	do	sistema	analítico	de	Muratori	em	método.	

A	abordagem	urbana	da	Escola	Muratoriana	tem	como	ideia	central	a	história	como	processo	de	recuperação	
do	sentido	de	continuidade	da	produção	arquitetônica.	Isto	significa,	em	outras	palavras,	que	

[...]	o	tipo	não	se	identifica	senão	em	sua	aplicação	concreta,	ou	seja,	em	um	tecido	edilício;	
[...]	um	tecido	urbano	não	se	identifica	senão	em	um	organismo	urbano	e	o	valor	total	de	
um	organismo	urbano	é	apreendido	apenas	em	sua	dimensão	histórica,	uma	vez	que,	na	
sua	continuidade	intrínseca,	a	sua	realidade	cresce	com	o	tempo	e	se	cumpre	apenas	como	
reação	e	desenvolvimento	resultante	da	condição	imposta	pelo	seu	passado	(MURATORI,	
1959,	p.	5).	

A	 partir	 da	 necessidade	 de	 entender	 o	 “tipo”	 na	 constituição	 do	 tecido	 urbano	 e	 o	 tecido	 urbano	 na	
estruturação	da	cidade,	a	Escola	Muratoriana	estabelece,	então,	um	método	descritivo	e	historiográfico	para	
analisar	as	cidades	a	partir	de	seus	“tipos”	edilícios,	buscando	contextualizar	as	construções	na	estratificação	
histórica-material	de	cada	época.	

Para	além	da	finalidade	didática	intrínseca,	o	programa	do	curso	“Caratteri	distributivi	degli	edifici”	buscava	
integração	entre	teoria	e	prática,	resultando	no	levantamento	crítico	e	analítico	por	etapas	de	evolução	dos	
bairros	de	Veneza,	estrutura	por	estrutura	e	fase	por	fase,	da	época	bizantina	até	o	século	XIX.	A	comparação	
analítica	entre	as	características	de	estratificação	de	cada	período	e	as	alterações	que	estas	trouxeram	aos	
bairros,	 além	 de	 explicitar	 as	 categorias	 de	 mudanças,	 trouxeram	 à	 luz	 as	 afinidades	 e	 as	 constantes	
tipológicas	que	se	mantiveram	inalteradas	no	tempo:	fato	que	levou	à	identificação	de	uma	clara	linha	de	
desenvolvimento	histórico	urbano	de	Veneza	(Figura	6).		

	

																																																													
11	No	final	de	1954	Saverio	Muratori	foi	chamado	para	lecionar	o	curso	de	“Composizione	architettonica”	na	Universidade	de	Roma.	
Na	eventualidade	de	ter	que	interromper	os	estudos	sobre	Veneza,	o	professor	decidiu	escrever	uma	relação	que	resultou	em	1959	
na	publicação	de	“Per	uma	operante	storia	urbana	di	Venezia”,	incluindo	o	material	elaborado	pelos	alunos	do	curso	em	“Caratteri	
distributivi	degli	edifici”.		
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Os	temas	introduzidos	por	Muratori	para	estudos	de	morfologia	urbana	distinguem-se	de	outras	correntes	
de	pensamento	pelas	referências	constantes	às	questões	éticas	da	sociedade	e	da	arquitetura,	ao	atribuir	
significados	 culturais	 aos	 arranjos	 urbanos	 que	 decorrem	 de	 processos	 dinâmicos,	 associados	 à	 historia	
social.	O	território	é	um	bem	finito	a	ser	preservado	e	aprimorado	através	de	sua	transformação	consciente.	
Assim,	Muratori	antecipa	a	ideia	de	restauração	ambiental	que	mantém	sua	atualidade	no	século	XXI.	

AS	BASES	CONCEITUAIS	DA	ANÁLISE	TIPO-MORFOLÓGICA	

Saverio	Muratori	toma	por	base	que	há	um	modo	de	construir,	um	modelo	que	se	manifesta	em	cada	época	
e	em	cada	cultura,	e	que	é	intrínseco	a	um	determinado	povo.	A	capacidade	de	reprodução	desse	modelo	
por	parte	de	um	construtor	é	considerada	“consciência	espontânea”,	isto	é,	um	conhecimento	apreendido,	
que	possibilita	a	um	cidadão	reproduzir	e	construir	de	forma	quase	natural	um	edifício,	representativo	de	
sua	cultura	(CANIGGIA;	MAFFEI,	1979).		

No	 dizer	 de	 Nicola	Marzot	 (2002),	 a	 consciência	 espontânea	 é	 a	 condição	 pela	 qual	 cada	 construtor	 dá	
continuidade	 à	 herança	 das	 suas	 experiências	 culturais	 de	 forma	 autônoma.	 Esse	 modelo,	 intrínseco	 à	
herança	cultural,	denomina-se	“tipo”	e	pode	ser	percebido	em	qualquer	objeto	produzido	pelo	homem.	O	
“tipo”	é	então,	a	priori,	um	conceito	que	existe	inconscientemente	na	cultura	de	uma	determinada	época	e	

Figura	6:	Hipótese	da	situação	edilícia	do	bairro	de	S.	Marina,	Veneza,	no	período	gótico	(a	esquerda)	e	no	momento	do	levantamento	(a	
direita).		

Fonte:	MURATORI,	1959.		
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área	 cultural	para	atender	a	uma	determinada	necessidade;	é	uma	 intuição	que	precede	a	 realização	do	
produto	acabado.			

Para	Muratori,	o	tipo	edilício	tem	as	características	do	conceito	hegeliano:	é	uma	síntese	a	
priori.	Síntese	porque	o	tipo	não	é	um	esquema,	mas	um	organismo	edilício	na	totalidade	
de	seus	componentes,	pois	resume	a	experiência	anteriormente	realizada,	e	finalizada	para	
prefigurar	um	edifício	futuro;	a	priori,	porque	está	presente	na	mente	daqueles	que	estão	
prestes	 a	 construir	 como	 um	 projeto	 mental,	 não	 projetado,	 mas	 presente	 antes	 da	
existência	física	daquele	futuro	edifício12	(CANIGGIA,	1997,	p.	49).		

O	“tipo”	edilício	resulta	de	uma	espécie	de	“projeto	conceitual”,	síntese	da	cultura	construtiva	de	um	lugar	e	
de	uma	época	especifica.	“Ao	examinar	tipos	construtivos	não	contemporâneos,	localizados	em	uma	mesma	
área	cultural,	percebe-se	uma	diferenciação	progressiva	entre	eles,	mais	sensível	entre	tipos	distantes	no	
tempo”	(Figura	7)	(CANIGGIA;	MAFFEI,	1979,	pp.	51-52).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
12	Per	Muratori	il	tipo	edilizio	ha	i	caratteri	del	concetto	hegeliano:	è	sintesi	a	priori.	Sintesi	perché	il	tipo	non	è	schema,	ma	organismo	
edilizio	nella	totalità	delle	sue	componenti,	poiché	riassume	unitariamente	l’esperienza	operata	antecedentemente,	e	finalizzata	a	
prefigurare	un	 futuro	 edificio;	 a	priori,	 perché	presente	nella	mente	di	 chi	 si	 accinge	a	 costruire	 come	un	progetto	mentale,	 non	
disegnato,	ma	ben	presente	prima	ancora	dell’esistenza	fisica	di	quel	futuro	edificio	(CANIGGIA,	1997,	p.	49).	

Figura	7:	A	esquerda,	Tavola	12.	Reconstrução	esquemática	das	principais	mutações	do	tipo	base	nas	cidades	de	Firenze,	Roma	e	Genova.	A	
direita,	A:	tipos	básicos	e	B,	C	e	D,	duplicações	posteriores	levantadas	na	Itália	nos	anos	1940-44.		

Fonte:	CANIGGIA;	MAFFEI,	1979,	pp.	97,	101.	
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Para	esses	autores,	a	continua	diferenciação	de	produtos	edificados	sugere	a	ideia	de	“processo	tipológico”	
como	uma	sucessão	de	mutações	temporais	e	espaciais	que	se	adequam	às	necessidades	e	aos	lugares.	O	
processo	tipológico	confirma	que	os	tipos	edilícios	se	complicam	na	medida	em	que	se	complicam	as	relações	
com	 o	 espaço:	 o	 conceito	 de	 casa	 hoje,	 por	 exemplo,	 é	 muito	 mais	 maduro	 e	 complexo	 do	 que	 era	
antigamente	(CANIGGIA;	MAFFEI,	1979).	Tal	leitura	de	Muratori	conduz	à	leitura	do	ambiente	antrópico13	ao	
definir	 os	 caracteres	 formativos	 da	 edilícia,	 até	 chegar	 à	 individuação	 do	 “tipo”	 base,	 a	 casa,	 a	 matriz	
elementar	do	processo	tipológico.	

Diversos	autores	debitam	aos	estudos	de	Muratori	se	os	tecidos	das	cidades	antigas	se	tornaram	objeto	de	
conhecimento	histórico	e	de	preservação.	Houve	uma	descoberta	que	–	nas	palavras	de	Antonella	Del	Panta	
(2000)	–	“a	nossa	época	ainda	não	atribuiu	legitimamente	a	Saverio	Muratori”.	

CONCLUSÃO			

Apesar	das	lacerações	sofridas	pelo	tecido	das	cidades,	hoje,	mais	do	que	nunca,	é	preciso	lastrear	o	futuro	
de	nossas	cidades	em	nosso	legado	patrimonial.	Contudo,	para	aprofundar	os	estudos	sobre	a	preservação	
física	da	Bela	Vista	considera-se	que	não	basta	apenas	atualizar	a	documentação	fotográfica	e	o	fichamento	
do	 bairro	 para	 futura	 memória.	 É	 preciso	 implementar	 uma	 nova	 política	 de	 re-conhecimento	 e	 re-
inventariação	de	todos	os	bens	e	conjuntos,	de	modo	que	sob	o	ponto	de	vista	da	preservação	física	dos	bens	
protegidos	 se	 possa	 promover	 readequações	 espaciais	 e	 arquitetônica	 sem	 prejuízo	 às	 características	
intrínsecas	 e	 à	 sustentabilidade	 do	 próprio	 bairro.	 Compreender	 o	 processo	 de	 construção	 da	 imagem	
urbana,	analisar	e	interpretar	as	variáveis,	conhecer	e	recuperar	os	significados	e	os	valores	sociais	e	culturais	
a	eles	associados.	Tudo	isso	faz	parte	de	um	único	processo	para	a	elaboração	de	futuros	projetos	na	Bela	
Vista.	

Portanto,	acredita-se	que	a	realização	de	estudos	morfológicos	dos	edifícios	e	conjuntos	arquitetônicos	da	
Bela	Vista	seja	fundamental	para	compreender	o	desenvolvimento	do	bairro	e	sua	forma	urbana	atual	como	
resultante	de	 todas	 as	 camadas	do	 tempo	 sobrepostas.	 Proceder	 com	análises	 de	 caráter	 científico,	 que	
visem	compreender	 as	 leis	 de	 construção	da	 cidade:	 isto	é,	 da	 “arquitetura	 como	 fenômeno	urbano	por	
excelência”	(AYMONINO,	1970,	p.	9).	

O	 aprofundamento	 dos	 estudos	 da	 Bela	 Vista	 a	 partir	 dos	 parâmetros	 tipo-morfológicos	 propostos	 pela	
Escola	 Muratoriana	 pode	 vir	 a	 contribuir	 efetivamente	 para	 melhor	 compreensão	 do	 território	 na	 sua	
dimensão	histórica,	de	modo	a	auxiliar	na	ampliação	dos	importantes	estudos	de	base	já	realizados	no	âmbito	
do	IGEPAC	da	Secretaria	Municipal	de	Cultura	de	São	Paulo.	
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CASA BRANCA E CAÇANDOCA: 
LAMPEJOS NA MACROPOLÍTICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

CASA BRANCA AND CAÇANDOCA: FLASHES ON MACROPOLITICS OF CULTURAL HERITAGE  

CASA BRANCA Y CAÇANDOCA: DESTELLOS EN LA MACROPOLÍTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O artigo traz parte da pesquisa de doutoramento que se propõe a tensionar o campo do patrimônio cultural por meio 
do modo de pensar rizomático. Especialmente o recorte apresentado toca no âmbito da relação identidade-território, 
e valoriza as resistências que assistimos permanecerem fortemente frente à rendição do Estado ao capital. Nesse 
sentido, tanto o Terreiro Casa Branca (Salvador/Bahia), quanto o Quilombo da Caçandoca (Ubatuba/São Paulo), 
representam marcos emancipatórios na Macropolítica da preservação, e elucidam a possibilidade do uso de 
instrumentos legais como RESISTÊNCIA a processos hegemônicos relacionados ao patrimônio cultural. Entende-se que 
a tomada desses instrumentos como dispositivos de poder (Foucault), para além de uma forma de dominação, pode vir 
a se constituir uma forma de libertação. O artigo reforça este posicionamento e incentiva esse olhar, a (re) criação de 
instrumentos legais como potenciais “máquinas de guerra” (Deleuze, Guattari). 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural; identidade; instrumentos de preservação; resistência; emancipação.  

ABSTRACT: 
This document is a part of the doctorate study that proposes to problematize the field of cultural heritage through the 
rhizomatic way of thinking. Especially this clipping is about the scope of the identity-territory relationship. It values the 
resistances that we witness remain strongly against the Estate's surrender to capital. In this sense, both the Casa Branca 
Terreiro (Salvador/Bahia) and the Caçandoca Quilombo (Ubatuba/São Paulo) represent emancipatory milestones on 
preservation macropolitics and elucidate the possibility of using legal instruments as RESISTANCE to hegemonic 
processes related to cultural heritage. This research understands these instruments is a power device (Foucault). They 
may be instruments of liberation as well as instruments of domination they already are. This article reinforces this 
position and encourages this view: the (re) creation of the legal instruments as a potential "war machines" (Deleuze, 
Guattari). 
KEYWORDS: cultural heritage, identity, preserving instruments, resistance, emancipation. 

RESUMEN: 
El propósito de este documento es presentar una parte del doctorado que se propone a tensar el campo del patrimonio 
cultural por medio del modo de pensar rizomatico. Especialmente el recorte presentado toca en el ámbito de la relación 
identidad-territorio y valora las resistencias que permanecen fuertemente frente a la rendición del Estado al capital. Por 
lo tanto, el Terreiro Casa Branca (Salvador/Bahia) y el Quilombo da Caçandoca (Ubatuba/São Paulo) representan marcos 
emancipatorios en la Macropolítica de la preservación y elucidan la posibilidad del uso de instrumentos legales como 
RESISTENCIA a procesos hegemónicos relacionados al patrimonio cultural. Se entiende que la toma de estos 
instrumentos como dispositivos de poder (Foucault), además de una forma de dominación, puede convertirse en una 
forma de liberación. El artículo refuerza este posicionamiento e incentiva esa mirada, la (re) creación de instrumentos 
legales como potenciales "máquinas de guerra" (Deleuze, Guattari). 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio, identidad, instrumentos de preservación, resistance, emancipación. 
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INTRODUÇÃO 
Dizer sim na noite atravessada de lampejos 

e não se contentar em descrever o não da luz que nos ofusca. 
DIDI-HUBERMAN 

 

O artigo que se apresenta é um recorte da pesquisa de doutoramento que pretende propor 
desterritorializações no campo do patrimônio cultural. Desterritorializações no sentido de tensionar o saber 
consolidado por meio do pensamento rizomático – uma outra forma de pensar, com lógica e conceitos 
próprios; de natureza diferente do pensamento binário, ao qual a Ciência, principalmente, se ampara.  O 
exercício de trazer o olhar dessa filosofia tem por objetivo evidenciar o sistema patrimonial que se configura, 
e mais: 1. exaltar e incentivar resistências frente às políticas/práticas no âmbito do patrimônio cultural aqui 
entendido como hegemônico; 2. criar abrangências outras de um patrimônio cultural porvir.  

Na imagem do Rizoma, definido conceitualmente por Deleuze/Guattari, são aqui destacados os princípios de 
multiplicidade e de conexão – o que importa, para além de uma identidade, em si, são as relações infinitas 
(e potenciais) entre as coisas (sempre em mutação).  Ou seja, prevalece na tese o entendimento de que há 
uma heterogeneidade de componentes que produzem a subjetividade, mutável e múltipla (GUATTARI, 1992, 
p. 17). Esses aspectos são fundamentais na problematização proposta ao campo patrimonial, que se ampara, 
discursivamente, no conceito de identidade. Serão, neste texto, indiretamente abordados. 

Justifica-se, então, a aproximação Rizoma-Patrimônio na defesa de que tal plano de imanência se volta às 
multiplicidades, inerentes à cidade, enquanto o pensamento binário tende a anulá-las, em sua busca por um 
discurso consensual e, portanto, homogeneizante. No âmbito das ações, a cidade e, da mesma forma, o 
patrimônio cultural, como qualquer entidade no atual sistema, se vê entregue ao poder hegemônico, voltado 
a dois axiomas: o capital e a propriedade privada. Diante desse quadro, questionam-se: quais os motivos 
efetivos da preservação; a quê/quem se destina. Senão às multiplicidades, a resposta é clara: à própria 
manutenção desse poder. 

Ao se deixar atravessar pelos fluxos rizomáticos, a pretensão é semelhante à de Pelbart (2016) em sua obra 
O avesso do niilismo, inspirado, neste trecho, em Deleuze e Guattari: “não se trata de ultrapassar ou de 
reverter seja lá o que for, mas de revirar [...] percorrer a outra face [...], o fora”; no caso de Pelbart (2016), o 
avesso. E mais: trazer “explosões multitudinárias que denunciam os modos de produção de sentido e valor 
que caducaram” (PELBART, 2016, p.15-16), na tese, em relação ao campo do patrimônio cultural. Nesse 
sentido, entende-se a pesquisa, em construção, como um dispositivo contra o pensamento único, em um 
exercício de síntese momentânea da polifonia de atravessamentos que se dão em seu processo.  

O texto que segue, por tal viés, dará destaque às RESISTÊNCIAS em oposição ao saber/poder hegemônico 
(Foucault, 1987), em uma análise ainda binária, provada na Macropolítica. Tais resistências – os contra-
saberes/poderes – são caracterizados, na pesquisa, por 1. aquelas da luta diária, em um perigo mais evidente 
e contínuo de captura dessas sobrevivências, com as frequentes “privatizações” de memórias e imaginários; 
2. as resistências que se apropriaram de instrumentos legais e/ou patrimoniais como “desvios” na 
Macropolítica. Ambas, nas palavras de Pelbart (2016), são “as existências que sobrevivem ou se reinventam, 
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com sua discreta luminosidade” (PELBART, 2016, p.19). Esses lampejos de luminosidade serão incentivados, 
dando-se força a eles como possíveis “máquinas de guerra”.1  

Optou-se por apresentar neste espaço dois estudos: o processo de tombamento do Terreiro Casa Branca, 
localizado em Salvador, Bahia (BA), e a situação da comunidade quilombola Caçandoca, em Ubatuba, São 
Paulo (SP). O Terreiro Casa Branca, conhecido ritualmente como Ilê Axé Iyá Nassô Oká, representa um caso 
referencial para a política de preservação do patrimônio cultural brasileiro, tendo sido o primeiro terreiro a 
ser tombado. É, pois, um acontecimento ou emergência.2 A comunidade quilombola Caçandoca assemelha-
se ao caso do Terreiro Casa Branca por também representar um marco emancipatório na Macropolítica. Foi 
o primeiro quilombo no país a conseguir um decreto de desapropriação do Governo Federal, por interesse 
social, em 2006 – processo que, apesar do ganho inicial, ainda se encontra em aberto, em uma constância 
de lutas.   

Em ambos os estudos, serão discorridas questões referentes à relação identidade-território, visto a discussão 
do conceito identidade, proposta pela tese, assim como seu entrelaçamento ao direito territorial. Nesse 
sentido, serão valorizadas essas RESISTÊNCIAS, que assistimos permanecerem fortemente frente à rendição 
do Estado ao capital. Através delas, instrumentos legais foram tomados como dispositivos de (contra) poder,3 
na contramão da tendência de seu uso como instrumentalização do poder hegemônico. Sua tomada 
enquanto RESISTÊNCIA aos modos de produção do espaço como mercadoria é algo concreto na 
Macropolítica. Dizemos sim a esses lampejos que atravessam a noite. 

 

EXISTÊNCIAS QUE SOBREVIVEM 

O Terreiro Casa Branca 

O Terreiro Casa Branca (Figura 1), ou Ilê Axé Iyá Nassô Oká (em português, Casa de Mãe Nassô), localiza-se 
às margens da Avenida Vasco da Gama, em Salvador/BA. O enfoque do estudo será em seu processo de 
tombamento, cujo início da documentação se dá em 1982, sendo concluído em 1986, com sua homologação. 
Esse enfoque, conforme mencionado, visa elucidar a possibilidade do instrumento patrimonial como 
resistência a processos territoriais hegemônicos, no caso em específico, ao processo urbano de especulação 
imobiliária. Como crítica a esse quadro, no qual o próprio Estado se descontrói em prol do mercado 
imobiliário, sugere-se a emancipação do patrimônio cultural na Macropolítica. Ou seja, a proteção 

                                                           
1 O conceito “Máquina de Guerra” é um dos grandes agenciamentos antropomórficos definidos por Deleuze e Guattari (1995) no 
pensamento rizomático. Não se deixam sobrecodificar pelo Aparelho de Estado, estando exteriores a ele e produzindo para além do 
mesmo. Constituem, por conseguinte, resistências ao hegemônico. 
2 Foucault (1979), em Microfísica do poder, retoma Nietzsche para tratar de genealogia e história, defendendo que esta não se apoia 
em nenhuma constância. Entra aqui o conceito Entestehung – a emergência em sua singularidade, o ponto de surgimento, produzido 
sempre em determinado estado de forças. É essa a noção que irá permear a tese e artigo. E a do acontecimento como aquele que 
“cria um possível” (PELBART, 2016, p. 48). 
3 Agamben (2009) usou o termo dispositivos para “...qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.” 
(AGAMBEN, 2009, p. 40). Segundo o filósofo Agamben, Foucault, incialmente em A arqueologia do saber, usa o termo positivité de 
forma etimologicamente semelhante. Os objetivos de Foucault, nas palavras de Agamben, teria sido investigar os modos concretos 
em que as positividades (ou dispositivos) agem nas relações, nos mecanismos e nos “jogos” de poder. (AGAMBEN, 2009, p. 33) 
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patrimonial como forma de impedir o controle social e a tomada indiscriminada dos territórios pelo poder 
público e privado. 

 
Figura 1: Visão geral do Terreiro da Casa Branca, a partir da Av. Vasco da Gama 

Fonte: IPHAN (2015, p. 89). 
 

O tombamento do Casa Branca elucida bem essa conquista. Segundo o próprio IPHAN (2015), o Terreiro é 
um caso referencial para a política de preservação no Brasil, tendo sido, para além de seus valores 
excepcionais, um desafio ao Conselho Consultivo do Instituto. Em uma análise inicial, entende-se que seu 
reconhecimento como Patrimônio Cultural e inventariamento talvez pudessem assegurar a prática da 
religiosidade e valorizar o terreiro enquanto território de luta. No entanto, o instrumento do tombamento, 
a princípio voltado ao patrimônio material, passou a ser aplicado aos terreiros, que carregam uma 
imaterialidade eminente, pela necessidade em função do risco provocado pela especulação imobiliária, como 
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pontua Jurema Machado (2014), presidenta do IPHAN: “Os terreiros em geral têm imenso valor, mas foram 
sendo apertados pelas construções e perderam espaço” (IPEA, 2014). 

A partir da proposta de estudo do tombamento do Terreiro Casa Branca, como forma de incentivar o uso do 
instrumento patrimonial “desconstruído”, enxerga-se que tal perspectiva esteve, de certa forma, presente 
nas políticas relacionadas ao patrimônio e à urbe durante a década de 1980, no Brasil. O termo 
“desconstruído”, portanto, foi utilizado aqui significando essa quebra, mas também ampliação. Por esse 
caminho, algumas dessas políticas e visões nacionais serão brevemente retomadas, colocando em evidência 
a questão da identidade, no que tange o patrimônio cultural. 

Segundo Sant’Anna (2014), a criação da identidade nacional foi um projeto político ainda no contexto da 
década de 1930, quando, a partir do Golpe de 1937, liderado por Getúlio Vargas (com o apoio da burguesia 
urbana e dos militares), o poder passa das oligarquias regionais, que dominavam até então, para a 
centralidade de um Governo Federal. Esse poder central deveria ser (e foi) reforçado pela criação do que era 
o país, ou seja, pela criação de uma narrativa nacional (homogênea e dominante). Assim, o Decreto-Lei nº 
25, de 1937, é implantado e torna-se grande referência, de onde se ramificam as demais políticas de 
patrimônio cultural no Brasil, com desdobramentos também nos âmbitos estaduais e municipais. Até hoje 
este Decreto-Lei é seguido, e o tombamento o instrumento mais empregado, embora tenham ocorrido 
algumas mudanças de paradigma.  

Saltando para a década de 1980, ainda na visão de Sant’Anna (2014), surge um novo olhar para o patrimônio 
cidade, entendido pela autora, neste momento, no Brasil, como a “cidade-documento”: um documento dos 
processos de ocupação do espaço urbano – processos políticos, econômicos, sociais, culturais – e suas 
contradições (SANT’ANNA, 2014).  A partir da redefinição do “valor histórico”, tem-se não mais “A” história 
oficial, porém uma composição de várias narrativas. 

Abre-se, aqui, um parêntese, para ressaltar que transformações no olhar acerca do patrimônio cultural 
também estavam acontecendo no contexto internacional. As Cartas e Recomendações patrimoniais tentam 
criar certos padrões a partir de consensos técnicos, e, assim, documentam experiências e discussões que já 
ocorreram. Por isso, é citada a Carta de Burra, de 1980, tomada como importante exemplo nessa perspectiva. 
Nela, redefine-se o que é “bem cultural”, ampliando a questão patrimonial: “... o termo bem designará um 
local, uma zona, um edifício ou outra obra construída, ou um conjunto de edificações ou outras obras que 
possuam uma significação cultural [grifo próprio] ...” (ICOMOS, 1980, p.1). Aparece o termo destacado, 
“significação cultural”, que “... designará o valor estético, histórico, científico ou social de um bem para as 
gerações passadas, presentes ou futuras” (ICOMOS, 1980, p.1). Ou seja, a questão da atribuição do valor, 
inclusive social, que parte da coletividade, passa a ser fundamental ao patrimônio.  

No Brasil, a Constituição de 1988 traz, nos artigos 215 e 216, essa revisão do patrimônio cultural, também 
com ampliações conceituais. Nesse sentido, destaca-se, no art. 216, parágrafo 5º, a inclusão de grupos sociais 
até então não contemplados nas questões patrimoniais. Ainda na Constituição, a indicação para a definição 
do que é patrimônio deve partir dos grupos formadores da sociedade brasileira, ao passo que no Decreto-Lei 
nº 25/1937, eram os especialistas do campo quem faziam tal determinação. Há, portanto, a inserção de 
novos atores, com direito de escolha acerca da proteção patrimonial.  

Embora o processo de tombamento do Terreiro Casa Branca aconteça antes ainda da promulgação da 
Constituição de 1988, são percebidos discursos que se convergem. Já no início desse processo, Pedro 
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Agostinho da Silva (1982), então membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Antropologia, 
em carta escrita a Ordep Serra (incluída no processo de tombamento), coordenador do Projeto MAMNBA4, 
lança seu olhar em relação à “composição social” do Brasil, em correspondência ao pensamento que estaria 
presente na Constituição de 1988: 

...o Terreiro da Casa Branca é símbolo não apenas de origem e da sobrevivência de um 
complexo cultural-religioso de apenas um segmento da sociedade brasileira, mas desta 
sociedade como um todo. Reconhecer esse fato é reconhecer definitivamente, e de uma 
maneira positiva, o papel que desempenham os africanos e seus descendentes na formação 
da cultura brasileira atual.  

Tombar o Terreiro da Casa Branca implica, em primeiro lugar, permitir a sua continuidade 
na sua atual localização, preservando, assim, a 'matriz da nação nagô'. Mas implica também 
o reconhecimento por parte do Estado do valor cultural e histórico de um terreiro que 
disseminou uma cosmologia e visão de mundo que constituem o Brasil contemporâneo 
(IPHAN, 2015, p. 155).    

Embora entendida como fundamental a questão do valor do candomblé enquanto patrimônio cultural do 
Brasil, o destaque no artigo, conforme abordado, será direcionado às incertezas de ordem conceitual no uso 
do tombamento em si, e a opção por ele, ao final, aqui visto como “máquina de guerra”, tendo força 
suficiente, na Macropolítica, para conter a especulação imobiliária.  

Essas incertezas incidiram, sobretudo, “...sobre a aplicabilidade do tombamento, instrumento que até então 
havia sido utilizado exclusivamente como guardião da imutabilidade do bem...”, sendo, no caso, direcionado 
“...a um conjunto de elementos materiais do terreiro cuja lógica é a própria mutabilidade [...] num processo 
constante de inovação ritual e iconográfico” (IPHAN, 2015, p. 6). A descrição de partes do processo irá, dessa 
forma, alimentar o debate e, assim como a decisão final pelo tombamento, reafirmar como positiva tal 
escolha. 

Conforme os registros anexados ao processo junto ao IPHAN, a movimentação (1980) e posterior 
documentação (1982) para o tombamento do Terreiro Casa Branca tem início devido às reivindicações de 
um possível proprietário da terra, Hermógenes Príncipe de Oliveira. Tais reivindicações pelo terreno, de 
aproximadamente 6 mil e 800 m², teriam começado por conta da especulação imobiliária, gerada a partir de 
um projeto urbano da própria Prefeitura de Salvador, que valorizou a área. Em defesa, a Sociedade 
Beneficente e Recreativa São Jorge do Engenho Velho, representante da comunidade da Casa Branca, 
solicitou ao então Prefeito, Renan Baleeiro, a desapropriação e cessão de uso permanente da terra. 

Em 4 de agosto de 1982, o Terreiro foi tombado municipalmente, para resguardá-lo das ameaças iminentes. 
Porém, também foi dado seguimento no trâmite nacional. Em ofício de 1983, o diretor da OCEPLAN (Órgão 
Central de Planejamento de Salvador), Manoel Lorenzo, dirige-se a Augusto Telles, diretor da divisão de 
conservação e restauração da SPHAN (antigo IPHAN), para reforçar a importância do tombamento nacional: 
“...ficou manifesto que só estará assegurada a proteção eficaz do referido conjunto monumental quando 
providências de maior alcance forem tomadas” (IPHAN, 2015, p. 115). 

                                                           
4 O Projeto MAMNBA (Mapeamento de Sítios e Monumentos Religiosos Negros da Bahia) é um dos pontapés para os tombamentos 
dos terreiros de candomblé. Consistiu em um convênio realizado de 1982 a 1987, entre a Fundação Nacional Pró-Memória, a 
Prefeitura Municipal de Salvador e a Fundação Cultural do Estado da Bahia, para mapear os centros de culto afro-brasileiros em 
Salvador. 
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As discussões que se seguiram tiveram o objetivo de debater pontos do tombamento em pauta, visto o 
ineditismo dessa proposta de preservação, além do caráter de mutabilidade do bem, levando a dúvidas 
quanto à apropriação do instrumento do tombamento para o caso, conforme citado. Em reunião de 
especialistas realizada na Funarte, por exemplo, em 10 de agosto de 1983, ratificam “o significativo valor 
cultural do referido sítio” e, embora permaneçam os questionamentos acerca do tombamento, que deve 
ficar a cargo do Conselho Consultivo da SPHAN, definem como preliminar a “garantia de permanência 
daquela manifestação cultural e, portanto, para sua continuidade: [em destaque] 1. Garantia de posse para 
o grupo religioso no local atual ...” (IPHAN, 2015, p. 122). Ou seja, de alguma forma, a preocupação volta-se 
à contenção do processo de especulação imobiliária ali presente. 

Essa preocupação de cunho urbano também fazia parte das falas do já mencionado antropólogo Pedro 
Agostinho da Silva, quando, em 1982, defende a preservação da Casa Branca. “Não vejo que outro caminho 
possa tomar a Prefeitura, senão o de preservar a área, e dotá-la de infraestrutura urbana necessária, sem lhe 
alterar a fisionomia e as características sociais...” (IPHAN, 2015, p. 50). Vê-se, aqui, o entendimento da 
proteção do patrimônio como parte de políticas urbanas e dinâmicas sociais manifestadas na urbe. 

Ainda se tratando do uso do tombamento, Gilberto Velho, conselheiro da SPHAN, atenta para a característica 
de mutabilidade e dinamismo do bem, com o receio de que “...uma medida que visa amparar e valorizar uma 
expressão religiosa pudesse ter efeitos paralisantes e violentadores sobre o grupo que vive em função da 
Casa Branca” (IPHAN, 2015, p.125). 

Ao se reconhecer a importância cultural do terreiro, se dá o primeiro passo para garantir a 
sua integridade. Esta importância se manifesta em vários planos. Em se tratando de uma 
religião viva e estando o terreiro em plena atividade, é preciso encontrar fórmulas que não 
emperrem o dinamismo característico de um fato social. Assim sendo, as medidas de 
preservação não devem se constituir em empecilhos às mudanças próprias à manifestação 
religiosa que podem, inclusive, implicar alterações na organização espacial e ordem 
material do terreiro, para não falar nos rituais propriamente ditos e nas crenças em geral. 
Ou seja, a proteção do Estado deve ser uma garantia para a continuidade da expressão 
cultural que tem em Casa Branca um espaço sagrado. Esta sacralidade, no entanto, não é 
sinônimo de imutabilidade, pois serão as interpretações do próprio grupo que devem 
nortear o Estado (IPHAN, 2015, p. 125). 

Percebe-se, nessa citação, ao menos duas mudanças de paradigma. Primeiro, o uso do tombamento não para 
assegurar a autenticidade física do bem, sendo importante, ao contrário, permitir as transformações 
advindas com as mudanças na prática religiosa. Embora o instrumento voltado a bens materiais tenha sido 
empregado, fica claro que a noção de matéria nos terreiros é diferente da noção de matéria nas políticas 
tradicionais do IPHAN. Neles, um objeto material pode apresentar uma amplitude de significados (polifonia) 
muito maior que sua própria materialidade arquitetônica, por exemplo. Por conseguinte, a forma de 
preservar esses bens também deve ser diversa.  

A segunda mudança refere-se ao protagonismo nas decisões acerca do bem tombado, que se desloca dos 
técnicos do IPHAN para a própria coletividade ligada diretamente a este patrimônio. Em seu parecer 
favorável final, referente ao processo de tombamento aqui abordado, o conselheiro consultivo da SPHAN 
Gilberto Velho (1984) reforça que “a integridade de Casa Branca, cabe repetir, só se manterá sendo 
respeitados os valores e crenças do grupo em questão, através de um diálogo constante, em que as 
diferenças de visão de mundo sejam reconhecidas e legitimadas, evitando-se um paternalismo autoritário” 
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(IPHAN, 2015, p. 161).  Ambas as mudanças de paradigma corroboram com o uso aqui defendido do 
patrimônio como um contra-saber/poder hegemônico, uma resistência ao já institucionalizado até então, 
uma “máquina de guerra”. 

De opinião contrária ao tombamento, observando que a legislação pressupõe imutabilidade, foi Michel 
Parent (1983), presente nas discussões a serviço do ICOMOS (UNESCO). Dora Alcântara (1983), coordenadora 
do Setor de Tombamento da DTC/SPHAN, também questiona, tendo em vistas o Decreto-Lei nº 25, referente 
ao instrumento, “... quais são os elementos materiais existentes nos Terreiros de Candomblé sobre os quais 
a legislação poderá incidir sem prejuízo da natureza de tais bens: As construções? A vegetação? Objetos de 
culto? Outros?”; “são eles suficientemente representativos do valor em questão?” (IPHAN, 2015, p. 135).  

Em resposta, o antropólogo Peter Fry (1983) fundamenta tal preocupação, porém defende a materialidade 
do patrimônio como resultante do próprio processo de transformação cultural do mesmo. Arrisca-se a dizer 
que sua riqueza também se constitui no dinamismo que lhe é inerente. 

O local onde o candomblé é praticado, as suas edificações, sua vegetação e seus objetos 
rituais representam a materialidade desta tradição. Mas como toda tradição 
essencialmente oral é sujeita a modificação ao longo do tempo, e como a inovação ritual (e 
aqui incluiria a “recuperação do passado”) é constitutiva da dinâmica dos candomblés, fica 
evidente que o que se encontra materialmente instalado no atual terreno é o resultante 
desse processo dinâmico e é sempre sujeito a mudanças que acompanharão a marcha da 
tradição (IPHAN, 2015, p. 137). 

Apesar das questões levantadas e outras discussões nas quais se fez um recorte, optou-se pelo tombamento, 
com os seguintes votos dos conselheiros consultivos da SPHAN, em reunião realizada em 31 de maio de 1984: 
duas abstenções, um voto contra, um voto pelo adiamento da decisão, e três votos a favor do tombamento. 
A proposta foi de inscrição do Terreiro da Casa Branca nos Livros do Tombo, “...como bem cultural 
excepcional, pelo seu valor histórico e etnográfico-paisagístico”, sendo, porém, observado “... que as 
edificações poderão sofrer alterações e adaptações necessárias ao culto dinâmico, guardada, 
evidentemente, a preservação do sítio em suas características paisagísticas” (IPHAN, 2015, p. 149-150). Este 
entendimento considera a dinâmica de transformação da coletividade ligada ao candomblé, não isolando o 
patrimônio dos processos urbanos e sociais nos quais está inserido. 

Com estes cuidados será possível proteger esta “matriz da nação nagô”, este símbolo 
sagrado do complexo cultural e religioso afro-brasileiro para sempre, sem interferir na 
organização interna da comunidade cuja sobrevivência como instituição social depende da 
sua capacidade de continuar seu processo de transformação e de reprodução de acordo 
com este processo ao conjunto da sociedade da qual faz parte (IPHAN, 2015, p. 157). 

Posteriormente à votação pró tombamento, a Prefeitura de Salvador, na pessoa do prefeito Manoel de 
Castro, assume a responsabilidade de desapropriação do terreno, para homologação do próprio 
tombamento, ato que se consolida em 27 de junho de 1986. Encerra-se o processo, com a inscrição dos bens 
no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (nº 93, fl. 43) e no Livro do Tombo Histórico (nº 
504, fls. 92/93), em 14 de agosto de 1986. 
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Em recente opinião acerca do uso do instrumento, Sant’Anna (2017) acredita que foi adequado e, mesmo 
conceitualmente, faz sentido, pois os terreiros necessitam de um espaço materializado5 – e o tombamento 
é capaz de garantir essa espacialidade, visto que, o Registro (instrumento voltado a bens imateriais), 
juridicamente, ainda não é aplicado no sentido dessa garantia. “Um [instrumento] não exclui o outro. O fato 
de um bem ser tombado não exclui sua importância imaterial. Os dois processos deveriam ocorrer de forma 
concomitante” (SANT’ANNA, 2017). O livro de Registro de Lugares, inclusive, sinaliza essa necessidade. No 
entanto, em correspondência ao aqui exposto, reafirma que, no caso do Terreiro da Casa Branca, houve o 
agravante de estarem perdendo espaço para a especulação imobiliária, o que teria reforçado a necessidade 
iminente do tombamento.  

A partir do vislumbre da década de 1980 e dos processos urbanos de especulação imobiliária que levaram ao 
tombamento do Terreiro Casa Branca, faz-se uma aproximação com a atualidade das cidades. Nessa 
aproximação, observa-se que, como parte do recente paradigma de intervenção urbana (o “planejamento 
estratégico”), os instrumentos servem às novas políticas e novas formas de conceber/pensar o patrimônio 
cidade. A meta, no axioma contemporâneo, cujo capital domina a urbe, é a atração de investimentos, em 
competições intra e interurbanas. Abre-se mão da regulação, em prol de tornar áreas urbanas patrimoniais 
pólos de atração. A própria cidade, torna-se, assim, um negócio, conforme problematiza Harvey (2011).  
Nessa conjuntura, a dimensão política é banida do planejamento urbano, através do desenvolvimento de 
técnicas de construção de “consensos” – falsos processos de discussão e participação social. 

Diante desse quadro é que o artigo veio exemplificar um possível uso do instrumento patrimonial, o 
tombamento, na contramão do seu comum uso como adicional de valor a Operações Urbanas Consorciadas 
ou demais intervenções urbanas realizadas na lógica comentada. A descrição do caso do tombamento do 
Terreiro Casa Branca veio demonstrar que esse instrumento já foi, em momentos de outrora, desconstruído, 
“re-criado”. Portanto, sua retomada enquanto RESISTÊNCIA a esses modos de produção da cidade como 
mercadoria é algo concreto na Macropolítica. 

Fala-se em um ato de criação quanto a esse primeiro tombamento de terreiro, pela desconstrução de 
determinados paradigmas naquele momento. Destaca-se, a partir do apresentado anteriormente: 1. O uso 
do instrumento como dispositivo de políticas urbanas, na contenção da especulação imobiliária, portanto, 
contra processos hegemônicos dos axiomas da atualidade – o capital e a propriedade privada, por exemplo; 
2. O reconhecimento de outras narrativas, para além da História formal e homogeneizante da Nação, 
entendendo a heterogeneidade presente no território brasileiro; 3. A necessidade do protagonismo social no 
lidar com o patrimônio cultural, que não deve se limitar a decisões de ordem técnica; 4. A desconstrução do 
princípio de proteção relacionado ao imutável – extrapola-se a questão para além do caso do candomblé, 
considerando, aqui, que todo e qualquer bem, como parte das dinâmicas urbanas e sociais, passa por 
transformações.  

Por fim, o ato de criação é exaltado por Jorge Amado, quando escreve ao Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em 
12 de setembro de 1982: 

 

                                                           
5 Objetos e substâncias são enterrados no poste central do barracão, espaço principal de culto público, para materializar o axé do 
terreiro e consagrar todo o sítio. “Por isso, os rituais do candomblé não podem acontecer em qualquer lugar, pois o terreiro é, em 
suma, o sítio onde está plantado o axé e este é o que põe tudo em movimento” (IPHAN, 2015, p. 132). 
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Desejo acrescentar apenas que hoje se dá tão-somente um primeiro passo para a imensa 
obra a realizar em defesa daquela parte do nosso patrimônio que o povo negro, o povo 
escravo conseguiu preservar e nos legou, matriz maior da nossa cultura nacional brasileira. 
Que esse primeiro passo signifique realmente o início de uma política correta e digna, 
vitoriosa sobre velhos e terríveis preconceitos, coerente com a nação mestiça que somos, 
graças a Deus e aos Orixás (IPHAN, 2015, p. 146). 

O tombamento do Terreiro da Casa Branca, conforme já mencionado, significou grandes mudanças de 
paradigmas no campo patrimonial, constituindo um ato de criação. Embora tenha fundamentado 
possibilidades outras para o instrumento, em relação aos terreiros, ações semelhantes só foram realizadas a 
partir de 1998, quando o IPHAN abriu o processo para o tombamento do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, 
motivado pelo jornalista e historiador baiano Fernando Coelho. Nesse segundo processo, reforçando, 
novamente, o entendimento do patrimônio como parte de dinâmicas urbanas, o parecer da arquiteta profa. 
Márcia Sant’Anna, na época diretora do Departamento de Proteção do IPHAN (DEPROT), apresenta os 
terreiros como sendo “...um fenômeno eminentemente urbano e eminentemente brasileiro” (IPHAN, 2015, 
p. 7). Tomba-se o Ilê Axé Opô Afonjá, outro exemplo que elucida o dispositivo como “máquina de guerra”, 
destacando o “...acerto do instrumento do tombamento, para que se garanta a integridade do espaço do 
terreiro ante o avanço da ocupação” (IPHAN, 2015, p. 7). 

 

O Quilombo Caçandoca 

O quilombo da Caçandoca (Figura 2) situa-se no município de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Segundo 
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID),6 documento elaborado pelo ITESP (Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo) em 2000, apresenta um processo histórico de ocupação ligado às 
fugas ainda do período colonial, assim como ocupações pós-abolição da escravatura. 

                                                           
6 SCHMITT, Alessandra. Relatório técnico-científico sobre a comunidade de quilombo da Caçandoca município de Ubatuba/São Paulo. 
São Paulo: ITESP, jun. 2000. Disponível em:http://www.itesp.sp.gov.br/br/info/acoes/rtc/RTC_Cacandoca.pdf Acesso em: 21 mar. 
2018. 

5450



 

 
Figura 2: Região aproximada do quilombo Caçandoca. Base do mapa: Zoneamento ecológico-econômico 

Setor costeiro do litoral norte. Fonte: Decreto Estadual 62.913, de 8 de novembro de 2017. 

Foi a primeira comunidade quilombola no país a conseguir um decreto de desapropriação do Governo 
Federal, por interesse social, em 2006. Já em 2016, a Comunidade Caçandoca tem posse de 410 dos 890 
hectares da área ocupada inicialmente pelos quilombolas. O processo judicial pela titulação em nome da 
Associação, formada por eles em 1998, encontra-se em aberto. Portanto, a comunidade aguarda a finalização 
da regularização de suas terras. 

Vale ressaltar, de antemão, que tal desapropriação constitui um ganho frente ao domínio do território pelo 
setor privado, visto que a área em questão possui grande valor agregado, sendo visada por interesses 
turísticos e empreendimentos imobiliários, principalmente a partir da década de 1970, com a construção da 
BR-101. “Com a facilidade de acesso e a consequente valorização das terras do litoral norte do estado de São 
Paulo, não só os moradores de Caçandoca mas a maior parte da população caiçara da região perdeu suas 
terras para especuladores imobiliários” (Costa, 2016, p. 9). A retirada dos moradores, inclusive, foi feita à 
base de violência, com ameaças constantes dos compradores, segundo relatos. 

Assim, a luta pela retomada de suas terras tem início nos anos 1980, quando membros da comunidade 
passam a solicitar ajuda política (ao então prefeito de Ubatuba, entre outros agentes), e começam a se 
organizar enquanto coletivo. Este aspecto é aqui destacado, para além da conquista territorial posterior (em 
2006, como mencionado). Em 1997, reocupam parte do território que lhes foi tirado, porém a empresa 
imobiliária ganha a ação de reintegração de posse. Informando-se acerca dos seus direitos constitucionais à 
titulação do território, o grupo se efetiva como tal já em 1998, com a fundação da Associação da Comunidade 
dos Remanescentes do Quilombo da Caçandoca (Figura 3). 
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Figura 3: Associação dos remanescentes da comunidade do quilombo da Caçandoca 

Fonte: Foto de Mário Gabriel do Prado, 2017. 

Entende-se que a questão identitária foi fundamental neste momento, ou seja, houve a necessidade do “auto 
reconhecimento” enquanto grupo quilombola para o seguimento via Constituição. A preservação das 
comunidades quilombolas, assim, remonta à Constituição de 1988. Conforme comentado, a Constituição 
passa a contemplar, nos artigos 215 e 216, tais grupos sociais, com destaque para a proteção ao patrimônio 
cultural relativo aos “grupos formadores da Nação”: “Ficam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.”7 Remonta, da mesma forma, ao artigo 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias8, também de 1988, diretamente ligado ao direito das 
comunidades remanescentes de quilombos à titulação da terra – ato regulamentado, em 2003, pelo Decreto 
4.887.9  Este Decreto trata do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas pelas comunidades dos quilombos. Em seu artigo 2º, parágrafo 1º, fica clara a 
noção do auto reconhecimento como prerrogativa para o andamento dos processos: 

                                                           
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 05 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/DOUconstituicao88.pdf. Acesso em: 10 mar. 
2018. 
8 BRASIL. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 05 out. 1988. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-
publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 10 mar. 2018. 
9 BRASIL. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial, Brasília, DF, 20 nov. 2003. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm. Acesso em: 10 mar. 2018. 
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Art. 2º. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição [gripo próprio], com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade [gripo próprio].10 

Embora neste discurso (Agenciamento de Enunciação) a construção identitária venha através do auto 
reconhecimento, na prática burocrática (Agenciamentos Maquínicos), tal identidade também está sujeita a 
um reconhecimento técnico. Inclusive, o Decreto nº 4.887/2003, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, indica que: 

Art. 2º. § 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas [grifo 
próprio] para a instrução procedimental.11 

Retoma-se, neste ponto, o saber/poder definido por Foucault (1987): aqueles que possuem o Saber 
(antropológico, por exemplo) detêm o Poder de “aceitar” a identidade afirmada (e comprovada) pelo grupo. 
A visão de Schmitt (2000), presente no RTID de Caçandoca, e a própria existência desse relatório, corroboram 
com tal apontamento. 

A promulgação da Constituição e a necessidade de regulamentação do Artigo 68 
provocaram discussões de cunho técnico e acadêmico que levaram à revisão dos conceitos 
clássicos que dominavam a historiografia sobre a escravidão, instaurando a relativização e 
adequação dos critérios para se conceituar quilombo, de modo que a maioria dos grupos 
que hoje, efetivamente, reivindicam a titulação de suas terras, pudesse ser contemplada 
por esta categoria, uma vez demonstrada, por meio de estudos científicos, a existência de 
uma identidade social e étnica por eles compartilhada [grifo próprio], a antiguidade da 
ocupação de suas terras e, ainda, suas “práticas de resistência na manutenção e reprodução 
de seus modos de vida característicos num determinado lugar” (SCHMITT, 2000, p. 9). 

No relatório, inclusive, são trazidos, como anexos, a genealogia e cópias de certidões de nascimento e 
casamento. “Existem vários documentos que registram e comprovam [grifo próprio] a ligação ancestral dos 
atuais membros da comunidade com seu território” (Schmitt, 2000, p.10). Neste sentido, a questão da 
identidade, tanto auto-declarada, quanto reconhecida externamente, torna-se primordial ao direito de posse 
da terra.  

De acordo com o RTID de 2000, foram depoimentos e esses documentos que permitiram a reconstrução da 
trajetória do lugar, evidenciando que era ocupado por uma fazenda cafeicultora e escravagista, comprada 
em 1858 por José Antunes de Sá, com registro de compra e venda em escritura. A comunidade da Caçandoca 
foi, então, sendo formada por alguns ex-escravos de tal fazenda, que permaneceram no local após a abolição. 
O inventário da esposa do fazendeiro José Antunes de Sá, datado de 1879, confirma a presença das famílias 
quilombolas na terra.   

                                                           
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Sete famílias descendem de uniões entre homens brancos e mulheres negras, das quais 
cinco uniões envolvem filhos do fazendeiro José Antunes de Sá. Um outro ramo familiar 
descende de dois escravizados, Gabriel de Oliveira dos Santos e Rosária Vitória. Houve 
também mulheres indígenas que se integraram ao grupo. Cada uma das localidades de 
Caçandoca sediou um pequeno núcleo de casas (COSTA, 2016, p. 5). 

Por meio de todas essas passagens, relacionadas à questão identitária para o direito à posse da terra, 
também se adentra na discussão do termo quilombola. A Constituição de 1988, já comentada, supera a 
conceituação de quilombos do período colonial, formulada pelo Conselho Ultramarino, em 1740, como 
resposta ao rei de Portugal: “...toda a habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 
despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”. Na Constituição, 
prevalece uma perspectiva antropológica, que tenta abarcar maior diversidade e dinamicidade das situações 
existentes, através da noção de auto reconhecimento. 

Os remanescentes de quilombos são hoje comunidades negras que guardam um patrimônio 
cultural e histórico específico de origem afro-brasileira. Os grupos que hoje são 
considerados remanescentes de comunidades de quilombos se constituíram a partir de uma 
grande diversidade de processos. 

Neles se incluem as fugas, com ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas 
também heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados 
ao Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das 
grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência do sistema 
escravocrata quanto após a sua extinção. 

Assim, em consonância com o moderno conceito antropológico, a condição de 
remanescente de quilombo é também definida de forma dilatada e enfatiza os elementos 
identidade e território [grifo próprio] ... (Bennett, 2008, p. 24-25). 

Para além da atuação do INCRA, ligado à questão territorial, a Fundação Cultural Palmares é a “instituição 
pública voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira”, vinculada ao Ministério 
da Cultura (MinC). É ela a responsável por emitir as certificações para comunidades, documento que 
“...reconhece os direitos das comunidades quilombolas e dá acesso aos programas sociais do Governo 
Federal” (Fundação Cultural Palmars, 2018). As informações socioculturais, políticas, religiosas e produtivas 
das comunidades remanescentes de quilombo certificadas são atualmente mapeadas pelo Cadastro Geral de 
Informações Quilombolas, com dados registrados pelas próprias comunidades em um questionário virtual. 

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por sua vez, se insere com seu papel 
preservacionista constitucional frente aos quilombos. Portanto, estabelece também uma conceituação, 
através do Parecer Deprot nº 47/98. Tal documento apresenta uma proposta de atuação do órgão na questão 
quilombola, restringindo-se a situações em que fossem encontrados vestígios materiais. Assim, segundo Vaz 
(2016), mantém “...o sentido arqueológico e historicamente restrito [grifo próprio] atribuído aos antigos 
quilombos, em que a contemporaneidade das comunidades quilombolas e mesmo a consagração social de 
lugares como quilombos era preterida pela busca por comprovações materiais de um passado congelado.”   

Em discussões mais recentes, o professor Fábio Macêdo Velame (UFBA), na abertura do evento “Salvador e 
suas cores”, realizado em novembro de 2017, apresenta, em contrapartida, uma definição mais social e 
antropológica de quilombo, como sendo “o lugar de acolhimento para os que precisam.” Nesse mesmo 
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evento, a questão territorial atrelada à identidade foi bastante abordada. O professor Henrique Cunha (UFC), 
ao palestrar acerca do urbanismo africano, reforçou a sacralidade do solo nessa cultura, ligado à 
ancestralidade – por conseguinte, a importância dessa espacialidade e a defesa de uma resistência no 
território [grifo próprio]. Corroborando com essa afirmação, Everaldo Duarte, agbagigan12 do Terreiro do 
Bogum (Salvador/BA), narra o valor da implantação do axé, processo que realizam de sacralização dos 
espaços: “fixamos raízes”, em suas palavras. 

Apesar das mudanças de paradigma aqui mencionadas, são também observados constantes movimentos de 
captura dessas resistências no território. A recente tentativa de desmanche do Decreto 4.887/2003 vem 
elucidar tais tensões. Diante do interesse e disputa pela terra no Brasil, esse decreto foi protestado pelo 
Partido da Frente Liberal – PFL (atual Partido Democratas – DEM) desde 2004, através da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.239/2004,13 que teve o início de seu julgamento em 2012. Nessa Ação, foi 
questionado, principalmente, o critério de auto atribuição na identificação das comunidades quilombolas. 
Na visão do DEM, uma comunidade se declarar como quilombola levaria à “...provável hipótese de se atribuir 
a titularidade dessas terras a pessoas que efetivamente não têm relação com os habitantes das comunidades 
formadas por escravos fugidos” (CRUZ, 2017).  

A questão identitária está em debate, no entanto, fica claro que o foco da contestação é a posse da terra – 
no caso, atrelada a essa identidade. Justifica-se esse ponto de vista com as manifestações de amici curiae 
(amigos da Corte) em relação ao processo. Dois segmentos ligados diretamente ao uso da terra para sua 
produção foram aqueles que se manifestaram a favor da inconstitucionalidade do Decreto 4.887/2003, junto 
ao DEM: a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) e a Sociedade Rural Brasileira. Em seus 
discursos, observa-se a preocupação relativa à questão territorial.  

O advogado representante da Bracelpa, Gastão Alves de Toledo, defende que a Presidência da República, 
através do Decreto, não pode “...editar regras que criam direitos e obrigações, estabelecem novos 
procedimentos para a desapropriação [gripo próprio] e que não definem o que sejam remanescentes dos 
quilombos, o que sejam os quilombolas, o que sejam as áreas (dessas comunidades).” De forma semelhante, 
o representante da Sociedade Rural Brasileira, Francisco de Godoy Bueno, demonstra a discordância com o 
fato da norma criar nova modalidade de desapropriação de propriedades privadas quaisquer [gripo próprio] 
para beneficiar pessoas que se autodeclaram descendentes de quilombos. Segundo ele, em publicação do 
Supremo Tribunal Federal (2012), o decreto institui “irreparável insegurança jurídica”, porque afronta a 
garantia da propriedade privada [grifo próprio].  “Qualquer imóvel rural no Brasil, produtivo ou não, com 
utilidade pública ou não, poderá ser desapropriado (se o decreto for considerado constitucional)”, concluiu 
Bueno.14  

                                                           
12 Agbagigan é um título conferido a um determinado Ogã nos Terreiros de Candomblé Jeje-Mahi. Cada Ogã, ao ser iniciado, recebe 
um título, diretamente relacionadoa a sua função dentro do Terreiro. Há divergências sobre a função do Agbagigan. Em alguns 
Terreiros, consiste em cuidar dos Atinsás (árvores sagradas pertencentes aos voduns) e, por extensão, de toda a área externa situada 
no sítio do Terreiro. Outras Casas de Candomblé definem o Abagigan como a segunda pessoa depois do Pejigan, o Ogã mais velho do 
Terreiro e responsável por zelar pelo Peji, o altar onde estão situadas as representações materiais dos Voduns. Já a etimologia do 
nome Agbagigan quer dizer "sábio ancião" ou “o mais velho dentre os sábios". 
13 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.239, de 25 de março de 2004. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3239RW.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018. 
14 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEM afirma que decreto de terras quilombolas distorce texto constitucional. Notícias STF, 18 abr. 
2012. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=205296. Acesso em: 10 mar. 2018. 
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Com essas declarações, comprova-se que a defesa da inconstitucionalidade do Decreto 4.887/2003 ocorre 
em prol da manutenção de um dos axiomas da atualidade, a propriedade privada, concentrada na mão do 
poder hegemônico, em detrimento daqueles historicamente excluídos dos direitos à terra. O advogado 
Eduardo Fernandes, que fez a sustentação oral no julgamento de 2012, por sua vez, a favor da 
constitucionalidade do Decreto, defende tais grupos excluídos, e descreve o eminente processo de “captura” 
acima comentado.   

Quando alguns grupos conseguem a garantia de direitos mínimos, os grupos tradicionais 
que habitam a política institucional se rebelam, procurando desconstruir a legislação com 
viés de reparação ou reconhecimento – seja pelo Legislativo, obstacularizando a execução 
das políticas públicas no Executivo ou ainda judicializando o debate em várias instâncias 
(FERNANDES, 2012).15 

A ministra Rosa Weber também rejeita a Ação do DEM, voltando à defesa do autoreconhecimento 
identitário, ao lembrar que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), internalizada 
no ordenamento jurídico brasileiro, dispõe que nenhum Estado tem o direito de negar a identidade de um 
povo indígena ou tribal que se reconheça como tal. 

A eleição do critério de autoatribuição não é arbitrária, tampouco desfundamentada ou 
viciada. Além de consistir em método autorizado pela antropologia contemporânea, 
estampa uma opção de política pública legitimada pela Carta da República, na medida em 
que visa a interrupção do processo de negação sistemática da própria identidade aos grupos 
marginalizados (WEBER, 2012).16 

Em diversas manifestações, as comunidades quilombolas demostraram seu descontentamento, unindo-se 
na campanha “Nenhum Quilombo a Menos, o Brasil é Quilombola”. A comunidade da Caçandoca, aqui 
mencionada, junto a outras organizações das comunidades tradicionais das regiões de Ubatuba/SP, Angra 
dos Reis/RJ e Paraty/RJ, reuniram-se na Aldeia Boa Vista (Ubatuba), onde articularam um abaixo-assinado, 
demonstrando 

...seu repúdio ao intenso processo de privatização do patrimônio comum – terras, florestas 
e águas, essenciais às vidas dos povos e comunidades tradicionais – em curso no país. 
Chamando atenção ao consequente acirramento dos conflitos fundiários e disputa pelos 
recursos naturais que derramam o sangue de indígenas, quilombolas, caiçaras, 
trabalhadores rurais, defensores da floresta e de direitos humanos em uma proporção 
perversa e sem precedentes no Brasil.17 

O processo relativo ao Decreto 4.887/2003 prolongou-se no STF até 8 de fevereiro de 2018, ocasião em que, 
por 10 votos a 1, os ministros declararam constitucional este Decreto. Tal oficialização dos quilombos é 
considerado um avanço no reconhecimento do direito à terra dessas populações. Ao final do julgamento, 
Denildo Rodrigues (conhecido como Biko), da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (Conaq), afirma: "Este é um primeiro passo no reconhecimento da dívida que o Estado 
brasileiro tem com os quilombolas, assim como também tem com os indígenas.” A advogada do Instituto 

                                                           
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 FÓRUM DE COMUNIDADES TRADICIONAIS. Carta de Ubatuba. Ubatuba, 28 set. 2017. Disponível em: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/4fab7e_7cf03a918c8740ea886db47e93755627.pdf Acesso em: 02 abr. 2018. 
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Socioambiental (ISA), Juliana de Paula Batista, reforça que a luta pelo território não acabou. “O que se espera 
agora é que a administração pública dê continuidade e conclua os processos de regularização.”18 

O processo descrito apareceu nas mídias, destacando o receio de advogados e militantes ligados à causa 
quilombola quanto às consequências que tal julgamento poderia acarretar a outras comunidades, as quais, 
em geral, também sofrem processos de exclusão – os grupos indígenas, por exemplo. Na visão dessas 
militâncias, ainda que declarada a constitucionalidade do Decreto, a decisão do Supremo poderia determinar 
a forma como devem ser interpretados alguns conceitos importantes do texto, que envolvem os debatidos 
critérios de identificação das comunidades e das terras que lhes são de direito. No entanto, por hora, também 
permaneceu o critério da auto atribuição e a noção de que o seu território de direito deve ser suficiente para 
a reprodução física, cultural e social das comunidades quilombolas. 

Diante do exposto, percebe-se que, apesar de certo “ganho” com o Decreto de 2003, há o frequente conflito, 
com a necessidade, também constante, da resistência aos processos hegemônicos de domínio. Como 
pretendido no artigo, é essa RESISTÊNCIA aqui ressaltada e incentivada, ao se olhar para a Macropolítica, 
com o exemplo do Terreiro Casa Branca e da Comunidade Caçandoca (e de tantas outras não citadas). 

 

MAIS LOUVOR ÀS RESISTÊNCIAS 

O texto procurou visibilizar dois processos de resistência como pontos de inflexão, a partir do momento em 
que causaram rupturas – o primeiro tombamento de terreiro e a primeira desapropriação a favor de 
comunidades quilombolas no Brasil. Importante ressaltá-los como rupturas, porem tanto quanto é perceber 
o “entre”, ou seja, não somente os acontecimentos, mas as conexões entre eles. Foi nesse sentido que se 
abordou a relação identidade-território, atravessando ambos. Tal questão emergiu nesse “entre”. 

Diante do exposto nestes estudos, percebeu-se o reconhecimento de uma subjetividade comum para a 
garantia dos direitos territoriais – a comunidade do terreiro e a quilombola como grupos “constituidores da 
Nação”. Critica-se tal necessidade de conformação de uma identidade unificadora, e ainda seu “julgamento” 
(principalmente no caso dos quilombos). Porém, ao mesmo tempo, observa-se aqui a tomada desse “rosto” 
como força, como “máquina-de-guerra” dentro da Macropolítica.  Em O avesso do niilismo, Pelbart (2016), 
inclusive, destaca que Agamben define esse tipo de ação como uma “biopolítica menor”, na qual “ser um 
sujeito” constitui uma “necessidade estratégica ou tática” (PELBART, 2016, p. 254). Nessa perspectiva, se 
auto-reconhecer nessa identidade seria fazer uso desse dispositivo político e jurídico? É possível assumir que 
sim. E mais: ressaltar os terreiros e quilombos enquanto RESISTÊNCIA negra espacializada. Resistência 
também ao uso capitalista do território, através do uso comum, da coletividade em destaque. Resistência, 
esta, sempre em perigo de “ser capturada”. Mais como uma abertura que conclusão, o artigo reforça este 
posicionamento e incentiva formas dissensuais que contribuam e façam emergir outras lógicas no patrimônio 
cultural e nos modos de vida. 

 

                                                           
18 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Em vitória histórica de quilombolas, STF declara constitucional decreto de titulações. Notícias 
Socioambientais, 8 fev. 2018. Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/em-vitoria-historica-
de-quilombolas-stf-declara-constitucional-decreto-de-titulacoes. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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CONJUNTO ESCOLA PARQUE: PATRIMÔNIO MATERIAL DA BAHIA E 
REFERÊNCIA PARA CONJUNTOS ESCOLARES NO BRASIL1 

 
SET PARK SCHOOL: MATERIAL PATRIMONY OF BAHIA AND REFERENCE FOR SCHOOL SETS IN BRAZIL 

CONJUNTO ESCUELA PARQUE: PATRIMONIO MATERIAL DE BAHIA Y REFERENCIA PARA 
CONJUNTOS ESCOLARES EN BRASIL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), importante centro popular de educação integral em Salvador, marcou a 
história da educação e da arquitetura brasileira. Implementado entre as décadas de 1950 e 1960, foi idealizado por 
Anísio Teixeira após estudos nos Estados Unidos, onde conheceu John Dewey. No CECR Anísio suscitou o olhar da 
arquitetura para um novo desenho do espaço escolar. O projeto arquitetônico do conjunto, formado por uma Escola 
Parque e quatro Escolas Classes, foi realizado por Diógenes Rebouças, em parceria com Hélio Duarte, Assis Reis e outros 
arquitetos. Sua arquitetura moderna foi inovadora para Salvador e, possibilitou a integração entre as artes a partir das 
pinturas muralistas realizadas por artistas como Carybé, Mário Cravo, Jenner Augusto, Carlos Magano e Maria Célia 
Amado. Tombado em 1981, o CECR, conhecido como Conjunto Escola Parque, é patrimônio artístico e cultural da Bahia 
e uma das obras mais representativas da formação da sociedade baiana. Diante desse contexto, discute-se o CECR como 
modelo de representação ideológica de Anísio, adotado como referência para outras importantes iniciativas de centros 
escolares no país, como o Convênio Escolar, o CIEPs, o CEE e o CEU. Ao longo dos anos, as diferentes gestões políticas 
transformaram o modo de utilização da Escola Parque, entretanto, sua grande relevância se mantém até os dias de 
hoje.  
PALAVRAS-CHAVE: Centro Educacional Carneiro Ribeiro; Conjunto Escola Parque; Anísio Teixeira; Diógenes Rebouças; 
Patrimônio; Bahia. 

ABSTRACT: 
The Carneiro Ribeiro Educational Center (CREC), an important popular center for integral education in Salvador, marked 
the history of Brazilian education and architecture. Implemented between the 1950s and 1960s, it was idealized by Anísio 
Teixeira after studies in the United States, where he met John Dewey. In the CREC Anísio raised the look of architecture 
for a new design of the school space. The architectural design of the complex, formed by a School Park and four Schools 
Classes, was carried out by Diógenes Rebouças, in partnership with Hélio Duarte, Assis Reis and other architects. Its 
modern architecture was innovative for Salvador and allowed the integration between the arts from the mural paintings 
realized by artists like Carybé, Mário Cravo, Jenner Augusto, Carlos Magano and Maria Célia Amado. Tumbled in 1981, 
the CREC, known as Park School Ensemble, is Bahia's artistic and cultural heritage and one of the most representative 
works of the formation of the Bahian society. Faced with this context, the CREC is discussed as an ideological 
representation model of Anísio, adopted as a reference for other important initiatives of school centres in the country, 
such as CIEPs, CEE and CEU. Over the years, the different political managements have transformed the way Park School 
is used, however, its great relevance remains until the present day. 

                                                
1 O artigo insere-se nas pesquisas em desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e tem apoio do Fundo MACKPESQUISA. 
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RESUMEN: 
El Centro Educativo Carneiro Ribeiro (CECR), importante centro popular de educación integral en Salvador, marcó la 
historia de la educación y la arquitectura brasileña. Implementado entre las décadas de 1950 y 1960, fue ideado por 
Anísio Teixeira después de estudios en Estados Unidos, donde conoció a John Dewey. En el CECR, Anísio suscitó la mirada 
de la arquitectura hacia un nuevo diseño del espacio escolar. El proyecto arquitectónico del conjunto, formado por una 
Escuela Parque y cuatro Escuelas Clases, fue realizado por Diógenes Rebouças, en sociedad con Hélio Duarte, Assis Reis 
y otros arquitectos. Su arquitectura moderna fue innovadora para Salvador y, posibilitó la integración entre las artes a 
partir de las pinturas muralistas realizadas por artistas como Carybé, Mário Cravo, Jenner Augusto, Carlos Magano y 
Maria Célia Amado. Tombado en 1981, el CECR, conocido como Conjunto Escuela Parque, es patrimonio artístico y 
cultural de Bahía y una de las obras más representativas de la formación de la sociedad baiana. En este contexto, se 
discute el CECR como modelo de representación ideológica de Anisio, adoptado como referencia para otras importantes 
iniciativas de centros escolares en el país, como el CIEPs, el CEE y el CEU. A lo largo de los años, las diferentes gestiones 
políticas transformaron el modo de utilización de la Escuela Parque, sin embargo, su gran relevancia se mantiene hasta 
los días de hoy. 
PALABRAS-CLAVE: Centro educativo Carneiro Ribeiro; Conjunto Escuela Parque; Anísio Teixeira; Diógenes Rebouças; 
Patrimonio; Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Bastos (2009), o pensamento liberal, de igualdade e direito de todos à educação, está nas 
origens da educação pública brasileira, entendida como um importante instrumento para a construção de 
uma sociedade mais igualitária. Durante o período da Primeira República, a educação pública era oferecida 
no ensino elementar, enquanto o ensino secundário, não obrigatório, era oferecido pelas instituições 
privadas, por ser considerado um privilégio das elites. Com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da 
República, em 1930, iniciou-se a ideia de uma educação pública como elemento remodelador do Brasil, na 
construção de uma sociedade moderna e democrática. Em 1932, um grupo de intelectuais lançou o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Dentre esses intelectuais, destaca-se Anísio Teixeira, um político 
que trouxe importantes modificações para a educação brasileira e implementou o Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro (CECR), grande modelo de educação no país. Nesse contexto, o CECR fazia parte de um 
projeto de reformulação do ensino, que previa a construção de centros populares de educação, com o 
objetivo de fornecer uma educação integral para as crianças até os dezoito anos de idade (MENEZES, 2001).  

Inicialmente, destaca-se a importância de Anísio Teixeira para a educação brasileira, a partir de um breve 
histórico sobre sua vida, a fim de se compreender o contexto histórico no qual estavam inseridas as suas 
idealizações no momento de construção do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Compreendendo-se a 
importante influência da ideologia de John Dewey em Anísio, descreve-se a transposição do sistema Platoon 
para o conjunto composto pela Escola Parque e Escolas Classes. Diógenes Rebouças, à frente dos projetos do 
“Plano de Edificações Escolares” conduziu o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos para o CECR, em 
parceria com demais arquitetos como o Hélio Duarte e o Assis Reis. Importante representação da arquitetura 
moderna na Bahia, o CECR integra arquitetura e arte com a pintura muralista de jovens artistas da época, 
como Carybé, Mário Cravo, Jenner Augusto, Carlos Magano e Maria Célia Amado (ROCHA, 2002). 

Administrado pela Secretaria de Educação do Estado, o CECR, conhecido como Conjunto Escola Parque, foi 
tombado em 1981 como patrimônio material da Bahia (CARLETTO et al., 2014). Representa a experiência 
pioneira e revolucionária de educação profissionalizante e integral voltada para as populações mais carentes 
do Brasil. Seu nome homenageia o educador baiano Ernesto Carneiro Ribeiro (BASTOS, 2009). Para 
compreender a sua importância, analisa-se a sua situação e representatividade atual, com alguns registros 
fotográficos. Destaca-se a influência do CECR para demais conjuntos escolares realizados no Brasil, como os 
Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), no Rio de Janeiro, os Centros de Educação Elementar, no 
Distrito Federal, o Convênio Escolar e os Centros Educacionais Unificados (CEU), em São Paulo. Com as 
mudanças dos gestores políticos ao longo dos anos, a Escola Parque deixou de atender apenas os alunos das 
Escolas Classes, numa proposta de formação integral do aluno, e passou a oferecer as atividades 
complementares para toda a comunidade. Conclui-se que o CECR é um equipamento educacional de grande 
importância e representatividade para o país e, de fundamental relevância na arquitetura, na educação e na 
formação social e cultural da comunidade onde se insere. 

ANÍSIO TEIXEIRA E A TRANSPOSIÇÃO DO SISTEMA PLATOON PARA O CONJUNTO ESCOLA PARQUE 

Nascido no município baiano de Caetité, em 1900, Anísio Spínola Teixeira formou-se em 1922 na Faculdade 
de Direito, da Universidade do Rio de Janeiro. Sob influência do seu pai, que já possuía uma carreira pública 
como chefe político no município de Caetité, Anísio foi inspetor-geral do ensino na Bahia, em 1924, onde 
promoveu a reforma do ensino naquele Estado. Com o grande interesse pela educação, foi para os Estados 
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Unidos estudar na Universidade da Colúmbia, onde teve contato com as ideias do seu professor John Dewey, 
sobre a filosofia da educação, que o influenciariam decisivamente (BASTOS, 2009). 

Quando voltou para o Brasil, em 1931, trabalhou junto ao recém-criado Ministério da Educação e Saúde, 
dedicando-se à reorganização do ensino secundário. Nesse período, junto com Lourenço Filho, Fernando de 
Azevedo e outros, assinou o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, documento que defendia uma escola 
pública, gratuita, laica e obrigatória. Em 1935 criou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Por 
estar contra aos pressupostos da Igreja Católica, dominante na educação daquele período, ele sofreu grande 
oposição e foi perseguido pelo governo de Getúlio Vargas. Como resultado, Anísio se demitiu do cargo no 
Ministério da Educação e Saúde, em 1936, e voltou para a Bahia. Viveu na Europa e em 1946 tornou-se 
conselheiro geral da UNESCO. No ano seguinte, com o fim da ditadura Vargas, Anísio voltou ao Brasil e aceitou 
o convite do governador Otávio Mangabeira para assumir novamente a Secretaria de Educação da Bahia. 
Nesse período ele elaborou o Plano Estadual de Educação Escolar, onde criou o conceito da escola-parque 
como um espaço completo de formação educacional. O sucesso de sua experiência pioneira tornou-se 
referência em todo o Brasil (DE ABREU et al., 2001).  

Seguindo-se como defensor da educação pública brasileira, Anísio assumiu a função de secretário geral da 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em 1951, e no ano seguinte foi o 
diretor do INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos). No final da década de 1950 ele participou dos 
debates para a implantação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases. Em 1963, fundou a Universidade de Brasília, 
ao lado de Darcy Ribeiro, e tornou-se reitor nesta instituição até 1964, quando se afastou do cargo devido 
ao golpe militar. Foi para os Estados Unidos, onde lecionou nas Universidades da Colúmbia e da Califórnia. 
De volta ao Brasil, em 1966, tornou-se consultor da Fundação Getúlio Vargas. Em 1971, ele morreu em um 
acidente considerado obscuro, pois foi encontrado no fosso de um elevador, em um prédio no Rio de Janeiro 
(CARA, 2016). 

Seguindo os ideais de John Dewey, que desenvolveu uma concepção de educação pragmática, baseada na 
constante reconstrução da experiência diante de um mundo em transformação, Anísio Teixeira propôs que 
“a escola precisava educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para 
um futuro incerto em vez de transmitir um passado claro, ensinar a viver com mais inteligência, mais 
tolerância e mais felicidade” (BASTOS, 2009, p.2). O aprendizado do aluno, que deveria pensar e julgar por si 
mesmo, seria orientado pelos seus interesses, num ambiente de liberdade e de confiança entre professores 
e alunos.  

O programa do Conjunto Escola Parque, concebido por Anísio Teixeira, foi inspirado nas escolas comunitárias 
norte-americanas, onde a educação da sala de aula era completada por uma educação dirigida. Com a 
intenção de que a qualidade da educação superasse a quantidade de matrículas, Anísio propôs um sistema 
composto por "escolas-classe" e "escolas-parque", sendo uma Escola Parque, que atendesse quatro mil 
alunos – dois mil em cada turno –, para quatro Escolas Classes, de mil alunos cada – quinhentos em cada 
turno (BASTOS, 2009). Esse sistema inovador considerava as instalações em terrenos distintos, onde a Escola 
Parque ocuparia a posição central e as Escolas Classes seriam nucleares. Com a dificuldade em se 
disponibilizar grandes terrenos para todo o conjunto educacional, essa medida facilitava a sua 
implementação. Assim, foi admitido como um critério econômico que as Escolas Classes tivessem uma 
ocupação mínima de terreno (DUARTE, 1973), enquanto a Escola Parque necessitava de uma grande área 
para abrigar todo o seu programa.  

5464



 

Para Anísio era importante não apenas suprir a deficiência em número de matrículas, onde a escola fosse um 
lugar para que a criança pudesse ter as atividades corriqueiras de leitura, de aritmética e de escrita, como 
também pudesse ser introduzida às ciências sociais e físicas, além de adquirir conhecimentos nas áreas de 
artes industriais, de desenho, de música, de dança e de educação física. Assim, enquanto nas Escolas Classes 
seriam ministradas as aulas do currículo tradicional, na Escola Parque funcionariam as atividades 
complementares. Todos os alunos frequentariam ambas as escolas, num sistema de turnos alternados 
(DUARTE, 1973), conforme esquematizado na Figura 1.  

 
Figura 1 – Movimento de translação e revezamento das turmas nas escolas-classes e escola-parque 

Fonte: SQUAIELLA, 2018, com base em DUARTE, 1973. 

Esse sistema, conhecido como Platoon, foi fundado na Brady School, em Detroit, e trazido como uma 
referência norte americana, a partir das experiências de Anísio Teixeira. Admitido como solução racional para 
o duplo e simultâneo aproveitamento do tempo e dos locais de ensino, ressaltava-se o objetivo de 
proporcionar uma diversificação no ensino por meio de novas e interessantes matérias. Esse sistema se 
tornava mais econômico, devido a uma maior eficiência pelo uso simultâneo das salas de aula, nas quais 
havia a separação das matérias em dois grandes grupos (platoons). Isso possibilitava o pleno 
desenvolvimento da criança, por meio de artes e de técnicas diferentes, num ambiente coletivo mais justo e 
de entusiasmo (DUARTE, 1973). 

Em depoimento sobre Anísio Teixeira, Diógenes Rebouças destaca a idealização de integração do Plano de 
Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS) com o plano escolar, na busca de conectar os problemas referente 
a implantação de um sistema educacional primário e secundário. Com base na topografia da cidade foram 
locados os pontos centrais nos quais deveriam ser implantados alguns elementos e equipamentos urbanos, 
como os comércios e os equipamentos escolares. Ficou definido que na periferia dos bairros seria instalado 
o sistema educacional de instrução e, dentro desse núcleo, o grande parque escolar, onde ocorreria a 
educação, estabelecendo-se assim a dicotomia entre educação e instrução (ROCHA, 2002).  

Infelizmente, devido à escassez de recursos, as escolas do CECR, localizadas nos bairros da Liberdade, da 
Caixa D'água, do Pero Vaz e do Pau Miúdo, representam o único centro escolar construído, dentro de uma 
proposta de 8 centros escolares que foram idealizados para atender a toda a população infantil, em idade 
escolar, no município de Salvador (ROCHA, 2002). O local foi escolhido para ser a primeira experiência desse 
sistema, pois nessa região encontrava-se a maior concentração de pessoas com baixo nível econômico, de 
menores sem escola e até mesmo semiabandonados (DUARTE, 1973; ROCHA, 2002).  
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Quando o CECR foi inaugurado, em 1950, todas as crianças do município, exceto as das famílias mais 
abastadas, eram consideradas como crianças abandonadas, que ficavam vagando nas ruas e não recebiam a 
estrutura necessária para se desenvolverem. A proposta de Anísio, de uma educação em tempo integral, em 
atendimento à solicitação de Mangabeiras, visava superar a educação do “faz de conta”, do “deixar como 
está para ver como fica”, que se aplicava na gestão pública. A intenção era acabar com aquela situação nociva 
de um estado de semianalfabetos, com alta taxa de repetência na primeira série primária (EBOLI, 1969; 
DUARTE, 1973).  

Ressalta-se que, na década de 1950, o Brasil vivia um momento de expansão da industrialização nacional. 
Num processo de industrialização retardatária, teve um grande crescimento econômico, principalmente após 
a Segunda Guerra Mundial, que consolidou o setor industrial como o eixo dinâmico da economia (CAPUTO; 
MELO, 2009). Neste momento, a formação de mão-de-obra para a indústria era altamente desejada e 
necessária, e as atividades de trabalho da Escola Parque voltavam-se para isso. De acordo com Duarte (1973), 
com o surto da urbanização e da industrialização o país buscava um lugar diante das nações firmemente 
estabelecidas. Para isso a educação precisava de uma reformulação urgente em seu currículo e programa, 
além de professores bem preparados e equipamentos adequados. Considerando-se a escola como 
mantenedora das condições sociais existentes, Anísio propôs que as atividades da Escola Parque 
possibilitassem à criança desenvolver-se nas habilidades futuras, podendo vir a ser um estudioso, um 
operário, um artista, um atleta, enfim, um cidadão inteligente, útil, responsável e feliz (DUARTE, 1973). Para 
isso, de acordo com a declaração de Anísio para Mangabeiras, na inauguração da primeira etapa da Escola 
Parque, o CECR visava oferecer:  

um programa completo de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, artes 
industriais, desenho, música, dança e educação física. Além disso, desejamos que a escola 
eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança 
para a sua civilização – essa civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial 
e ainda mais difícil e complexa por estar em mutação permanente. E, além disso, desejamos 
que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de 
desnutrição e abandono em que vive (TEIXEIRA, 1950 apud EBOLI, 1969, p. 14). 

Considerado um projeto muito ambicioso, sobretudo pelos investimentos necessários, o CECR recebeu 
muitas críticas da oposição. Quanto ao elevado custo para a sua construção, Anísio argumentava:  

É custoso e caro, porque são custosos e caros os objetivos que visa. Não se pode fazer 
educação barata – como não se pode fazer guerra barata. Ser é nossa defesa que estamos 
construindo, seu preço nunca será demasiado caro, pois não há preço para a sobrevivência 
(ANÍSIO TEIXEIRA, 1950 apud DUARTE, 1973, p.26). 

O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO EDUCACIONAL CARNEIRO RIBEIRO. 

Diretor da Comissão do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (CPUCS), entre 1947 e 1951, o arquiteto 
Diógenes de Almeida Rebouças elaborou um conjunto de projetos urbanísticos e arquitetônicos que mudou 
a paisagem da cidade. Neste período, ele também esteve à frente dos projetos do “Plano de Edificações 
Escolares”, desenvolvido por Anísio Teixeira, no qual dezenas de escolas foram construídas em Salvador e 
nos municípios do interior da Bahia, nos próximos anos (ANDRADE JÚNIOR, 2014a). Dentre os projetos deste 
plano, destaca-se o do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, onde Rebouças, junto com o engenheiro Paulo 
de Assis Ribeiro, considerou a ideia de Anísio para um espaço completo de formação do aluno, num período 
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em que se mesclavam os princípios modernos na arquitetura com o idealismo social nos programas 
arquitetônicos (BASTOS, 2009). 

De acordo com Chahin (2016), o paradigmático programa da Escola Parque marcou a história da arquitetura 
brasileira ao promover o olhar para o desenho do espaço escolar mais voltado ao seu programa educativo 
do que para a sua monumentalidade. O diálogo entre a pedagogia e a arquitetura fundamentou a 
organização interna dos espaços educativos, que visava o aprendizado por meio da experiência de situações 
vinculadas ao cotidiano dos alunos. Dessa maneira, a escola deveria fazer parte de uma rede de 
equipamentos urbanos, deixando de ter o caráter monumental dos Grupos Escolares republicanos, trazendo 
o cotidiano social para o interior de suas atividades pedagógicas. Acreditava-se que a qualidade do espaço 
moderno pudesse atuar positivamente no ensino, de alguma maneira (BASTOS, 2009). 

A primeira etapa da construção do CECR ocorreu de maneira bastante rápida. Em 1948, Diógenes Rebouças 
junto com Hélio de Queiroz Duarte elaboraram os projetos das três primeiras Escolas Classes e dos primeiros 
pavilhões da Escola Parque, que foram inaugurados em 1950. O pavilhão do setor das atividades de trabalho, 
o maior e o primeiro que foi construído, corresponde a um imenso galpão (125,00 m x 31,00 m), com 
estrutura formada por catorze arcos plenos de madeira, apoiados em arranques de concreto armado. Nele 
há cinco gigantescos painéis artísticos, que constituem o mais importante conjunto de murais modernos do 
Estado da Bahia (Andrade Júnior, 2014b), conforme será analisado adiante.  

Ao término do governo de Mangabeira, em 1951, a construção do restante do complexo se tornou muito 
lenta. Foram dezesseis anos para a finalização da construção de todo o projeto, sendo as últimas edificações, 
o pavilhão do setor artístico da Escola Parque, em 1963, e a Escola Classe IV, em 1964. Destaca-se que os 
projetos desses últimos e de outros pavilhões construídos no final dos anos de 1950 foram elaborados por 
Diógenes Rebouças junto com Assis Reis, e que Anísio Teixeira, por meio de suas ações políticas, conseguiu 
garantir os recursos financeiros que viabilizaram a conclusão das obras (ANDRADE JÚNIOR, 2014a). 

Em atendimento à proposta de Anísio, o conjunto de Escola Parque e Escolas Classes deveria atender o aluno 
num período de oito horas, onde seriam oferecidas todas as refeições diárias. Além disso, de acordo com 
Menezes (2001), com o objetivo de fornecer à criança uma educação integral, seriam oferecidos os cuidados 
com a higiene, a socialização, a preparação para o trabalho e a cidadania. Cada Escola Classe contaria com 
12 salas de aula, para atender um total de mil alunos. No planejamento do CECR, foi prevista a distância 
máxima de 500 metros entre as Escolas Classe e a Escola Parque, para facilitar o deslocamento das crianças 
(ANDRADE JÚNIOR, 2014a). Entretanto, a distância entre as Escolas Classes e a Escola Parque é de 
aproximadamente 1 a 1,2 Km, num percurso que leva, em média, de 15 a 20 minutos para ser percorrido a 
pé. Apenas a Escola Classe IV, que está localizada no mesmo quarteirão, possui acesso direto à Escola Parque.  

Na Escola Parque, os grupos de 650 a 700 estudantes realizariam atividades em cada um dos três setores: 
sociais e artísticos; de trabalho; e, de educação física. O setor de atividades sociais e artísticas abriga um 
teatro, salas de música, de canto e de dança. O setor de atividades de trabalho abriga um conjunto de ateliês 
e salas de trabalho e, o setor de atividades de educação física abriga um ginásio e salas para as atividades 
físicas. Além disso, seriam servidas refeições para as quatro mil crianças, em dois turnos de duas mil crianças 
cada, no restaurante da escola, que abriga a própria cozinha. A biblioteca, com capacidade para 300 crianças, 
e um teatro ao ar livre completam o programa da escola (ANDRADE JÚNIOR, 2014a).  
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A Escola Classe I foi projetada por Diógenes Rebouças, enquanto as Escolas Classe II e III, por Hélio Duarte. 
Esse fato marcou a distinção entre a arquitetura desses edifícios, que possuem um programa funcional 
semelhante, composto por doze salas de aula, biblioteca, áreas cobertas para recreio, espaços 
administrativos, cantina do professor e local para o almoço das crianças. Além disso, as escolas classes 
possuem uma casa para o zelador, localizado no próprio terreno, mas independente da edificação da escola 
(ANDRADE JÚNIOR, 2014b). De acordo com Ivonilde Andrade, atual coordenadora da Escola Parque, a casa 
para o zelador se mantém em até hoje nas Escolas Classes.  

O Conjunto Escola Parque apresenta diversos elementos do repertório formal da arquitetura moderna, como 
a divisão funcional do programa em diferentes volumes, distribuídos em formas aproximadas de U ou H, os 
tetos planos ou inclinados em meia-água, os elementos vazados e a integração entre o espaço interno e 
externo. Assim, é possível destacar as esquadrias de veneziana de madeira e vidro nas três Escolas Classes, 
os cobogós nas Escolas Classes e nos edifícios da Escola Parque, as rampas contínuas que articulam os dois 
blocos da Escola Classe I, os quebra-sóis fixos das fachadas principais das Escolas Classe II e III, e o telhado 
borboleta do volume de ingresso à Escola Classe III (BASTOS, 2009; ANDRADE JÚNIOR, 2014b).  

INTEGRAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA MODERNA E A ARTE 

O discurso pedagógico de Anísio Teixeira de “educação pela arte” foi concretizado pela primeira vez no CECR 
(ANDRADE JÚNIOR, et al., 2016). Apesar da Semana de Arte Moderna ter acontecido em São Paulo na década 
de 1920, a Bahia resistiu ao modernismo cultural até quase o final da década de 1940. Com o apoio político, 
financeiro e incentivo ao desenvolvimento do Modernismo, Anísio deu oportunidade para artistas pioneiros 
contribuírem de modo especial para a pintura moderna de grandes murais (ROCHA, 2002). Essas pinturas 
representam a integração entre a arquitetura e a arte, característica da arquitetura moderna da época 
(MENEZES, 2001).  

Conforme já mencionado, no pavilhão das atividades de trabalho se concentram os painéis mais impactantes 
dos artistas modernos, executados entre 1953 e 1955, que retratam nas pinturas dos grandes murais as cenas 
de trabalho. No hall do pavimento térreo encontram-se os afrescos “A Evolução do Homem”, do sergipano 
Jenner Augusto, e “Trabalho e costumes”, do paulista Carlos Magano. No hall do pavimento inferior há o 
painel em têmpera sobre madeira, “O ofício do homem”, da baiana Maria Célia Amado. Nas duas oficinas 
estão os painéis em têmpera sobre madeira, “O Átomo (A Evolução do Trabalho), do argentino Carybé 
(Hector Júlio Páride Bernabó) e, “A Força do trabalho”, do baiano Mário Cravo Júnior (ANDRADE JÚNIOR, et 
al., 2016). Na Figura 2, verifica-se o registro dessas as obras.  

As paredes do foyer do teatro foram revestidas por azulejos pintados pelo artista alemão Udo Knoff (Horst 
Udo Erich Knoff), que significaram um elemento de destaque na busca de uma linguagem brasileira na 
arquitetura, ao recuperar uma tradição colonial luso-brasileiro. Além dessas obras na Escola Parque, outras 
pinturas nas Escolas Classes contribuíram para consolidar a arte moderna na Bahia sendo: o mural “Jogos 
Infantis”, do baiano Carlos Frederico Bastos, na Escola Classe I; o mural “Panorâmica de Salvador”, de Carybé, 
na Escola Classe II; uma pintura em cavalete, “Festa de São João”, da paulista Djanira da Motta e Silva, 
disposto na sala da diretoria da Escola-Classe II; uma escultura e o mural, “Fundo do mar e animais pré-
históricos”, de Mario Cravo Júnior na Escola-Classe III (MIDLEJ, 2014). 

 

5468



 

 
Figura 2 – Murais do Núcleo de Artes Visuais – Escola Parque/CECR 

Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

Conforme apontado por Midlej (2014), as artes no Conjunto Escola Parque ilustram a estratégia de 
atualização da Bahia, nos âmbitos cultural e educacional, durante o governo de Otávio Mangabeira. As 
concepções artísticas no CECR são percebidas como obras vinculadas ao espaço arquitetônico e atendem a 
um objetivo maior de integração entre arte, arquitetura, cultura e educação.  
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A SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA PARQUE 

Quando o CECR foi construído a comunidade ao seu redor possuía outra dinâmica de uso e uma baixa 
densidade demográfica, conforme pode ser observado na Figura 3. Nesta imagem, também se observa que 
ainda não havia o teatro e a biblioteca. Ao longo dos anos foram construídas muitas edificações, grande parte 
irregular, com uma variedade de funções de comércios, de serviços e residências. O grande aumento da 
densidade urbana, ao redor do CECR, pode ser visualizado na Figura 4. Hoje o interior da Escola Parque 
representa um grande respiro urbano, inserido naquela comunidade, com espaços amplos e adequados para 
as diversas atividades que oferece.  

    
Figura 3 – Centro Educacional Carneiro Ribeiro, década de 1950.             Figura 4 – Centro Educacional Carneiro Ribeiro, década de 2010. 

Fonte: Carletto et al., 2014.                                                                                      Fonte: Google maps, 2018. 

Em visita realizada em outubro de 2017, a coordenadora Ivonilde Andrade informou que o translado entre a 
Escola Parque e as Escolas Classes I, II e III era feito por transporte escolar até o ano de 2002. Com o corte de 
investimentos público para a escola, os alunos perderam o benefício do transporte e as atividades 
complementares na Escola Parque deixaram de ser obrigatórias para os alunos do ensino fundamental. Dessa 
forma, tais atividades passaram a ser oferecidas para toda a comunidade local, sendo a preferência das 
inscrições para os alunos das Escolas Classes e demais escolas conveniadas. Além disso, o crescimento 
desordenado da região tornou mais longo o trajeto entre a Escola Parque e as Escolas Classes (I a III), devido 
a maior sinuosidade dos caminhos. Essa situação provocou a quebra da rede escolar planejada por Diógenes 
no EPUCS. O conjunto escolar deixou de ser um equipamento urbano central para a região e as atividades 
educativas regrediram para o sistema tradicional, com o cumprimento do currículo escolar obrigatório, em 
meio período, nas Escolas Classes.  

Esse crescimento desordenado e as construções irregulares foram registrados na Figura 5, que retrata o 
entorno da Escola Parque, com um caminho recortado e sinuoso, além da falta de calçadas para pedestres, 
o que confere a falta de segurança para as crianças. Tal crescimento ultrapassou, em alguns momentos, o 
limite do terreno da Escola Parque, com a construção de edificações junto ao núcleo de Artes Visuais (Figura 
6). A falta de planejamento e execução adequados resultou em infiltrações na parede do galpão. Como 
resultado, o mural pintado por Carybé está sendo danificado, com apresentação de manchas e deterioração.  
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                               Figura 5 – Entorno da Escola Parque                                                   Figura 6 – Edificações junto ao Núcleo de Artes Visuais  
                                   Fonte: SQUAIELLA, 2017.                                                                                               Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

De acordo com Ivonilde, desde a sua inauguração até o ano de 1975, a escola recebia os recursos financeiros 
do governo federal. A partir daí passou a ser administrada pelo governo estadual e enfrenta dificuldades 
financeiras para a sua manutenção. Já passou por três reformas, nas décadas de 1990, 2000 e 2010, e até os 
dias atuais representa importante centro educacional para a comunidade local. As palavras de Andrade 
Júnior, no caderno produzido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) da Bahia, corroboram 
sobre a importância do CECR no tecido urbano daquela comunidade desde a sua formação até os dias atuais: 

Se, por um lado, a implantação de uma estrutura gigantesca e moderna como o Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, em um tecido urbano como o da Caixa d’Água e arredores, 
provocou um enorme contraste com a ocupação fragmentada do entorno, formado por 
construções vernaculares e de pequeno porte, por outro lado, é indiscutível que, até hoje, 
a numerosa população da região da Caixa d’Água, Pero Vaz/Corta-Braço, Pau Miúdo e 
arredores se utiliza intensamente desse equipamento educacional de elevada qualidade, 
que vem tendo, em seus mais de 60 anos de funcionamento, um papel determinante na 
educação e na formação social e cultural dessas comunidades, até os dias de hoje 
(ANDRADE JÚNIOR, 2014a, p. 52). 

Atualmente o CECR atende os alunos das quatro Escolas Classes e das escolas conveniadas, mas também 
oferece atividades para toda a comunidade, incluindo a terceira idade. O aluno se inscreve nas atividades, 
sendo cada uma delas em um dia da semana, podendo escolher até cinco atividades por semana. Por uma 
questão de logística, cada atividade é realizada em um dia da semana, durante todo o período da manhã (das 
8:00h às 11:30h) ou da tarde (das 13:30h às 17:00h). Os diversos cursos são organizados nos seguintes 
edifícios: informática, teatro, ginásio de esportes, artes visuais (oficinas de trabalho), refeitório, jardinagem, 
biblioteca, administração e socialização. Na Figura 7, a planta geral do CECR retrata a distribuição desses 
edifícios na Escola Parque.  
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Figura 7 – Planta Geral do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, situação sem escala. 

Fonte: SQUAIELLA,2018 com base em CARLETTO et al., 2014. 

No Núcleo de Informação Comunicação e Conhecimento (NICC), registrado na Figura 8, são oferecidos os 
cursos de: português, matemática, inglês, espanhol, francês, web design e produção de vídeos e informática, 
do básico ao avançado. Todas as atividades são desenvolvidas por meio de projetos realizados no 
computador. O setor administrativo possui as salas da secretaria, da coordenação e da direção. Nesse setor 
são oferecidas as atividades socializantes e as assistências por meio de assessoria jurídica, pedagógica, 
psicológica e assistência social (Figura 9). 

    
           Figura 8 – Núcleo de Informática – Escola Parque/CECR                                Figura 9 – Setor Administrativo – Escola Parque/CECR 
                                     Fonte: SQUAIELLA, 2017.                                                                                 Fonte: SQUAIELLA, 2017. 
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No edifício do teatro, registrado na Figura 10, há o Núcleo de Pluralidade Artística (NUPA), onde ocorrem as 
atividades de dança (diversos estilos), de canto, de coral, de artes cênicas e de instrumentos musicais 
(cavaquinho, percussão, piano, sopro, violão, violino). Destaca-se que muitas atividades de dança e de 
expressão corporal ocorrem no foyer do teatro, um espaço aberto e coberto que se projeta para a praça 
central da Escola Parque. Também há um teatro ao ar livre para as apresentações externas (Figura 11). 

  

  

                          Figura 10 – Teatro – Escola Parque/CECR             Figura 11 – Teatro ao ar livre – Escola Parque/CECR 
                                      Fonte: SQUAIELLA, 2017.                                                                                   Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

O Núcleo de Pluralidade Esportiva (NUPE) está localizado no ginásio, onde ocorrem as aulas de esportes e 
ginástica, como: atletismo, basquetebol, capoeira, futsal, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, jiu-jitsu, karatê e voleibol. Sob a quadra de esportes estão localizadas as salas para aulas 
esportivas e os vestiários (Figura 12). 

 

Figura 12 – Núcleo de Pluralidade Esportiva – Escola Parque/CECR 
 Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

No Núcleo de Artes Visuais (NAV), representado na Figura 13, são oferecidos os cursos de artes e de 
atividades profissionais, com uma grande variedade de formação. Nele ocorrem as atividades como: arte em 
madeira e decoupage, artes plásticas, marcenaria, serigrafia, biscuit, cartonagem, cerâmica, artes plásticas, 
tecelagem, corte e costura, customização, desenho de moda, fotografia, faixas e letreiros.  
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Figura 13 – Ala direita e ala esquerda do Núcleo de Artes Visuais – Escola Parque/CECR 
Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

No Núcleo de Alimentação (NA), são oferecidas diariamente entre 400 e 600 refeições aos alunos, produzidas 
na própria escola. Na Figura 14 verifica-se o refeitório, com o balcão que divide a área da cozinha, a esquerda, 
e as mesas. Além das refeições, são oferecidos os cursos de confeitaria e panificação. No Núcleo de 
Jardinagem (NJ), há um espaço para a produção da horta, que pode abastecer, eventualmente, a cozinha. 
Além disso, há uma pequena edificação onde são ministrados os cursos de paisagismo e armazenados os 
equipamentos de jardinagem (Figura 15).  

  
       Figura 14 – Núcleo de Alimentação – Escola Parque/CECR                               Figura 15 – Núcleo de Jardinagem – Escola Parque/CECR 
                                        Fonte: SQUAIELLA, 2017.                                                                             Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

Na Biblioteca há o Núcleo de Leitura e Pesquisa (NLP), onde é disponibilizado o acervo e oferecido o incentivo 
à leitura. Nele ocorrem as atividades de reforço para alfabetização (Figura 16). Além da organização desses 
núcleos, concentrados nos respectivos edifícios, há o Núcleo de Projetos Especiais (NUPES), que oferece 
atividades diversas nos diferentes edifícios da Escola Parque, nos períodos diurno e noturno. Algumas das 
atividades deste núcleo são: arte terapia, atividade física e fonoaudiologia para melhor idade, 
psicopedagogia, produção de moda, produção de vídeo, ginástica aeróbica, modelo e passarela, além do 
preparo para provas do ENEM, do IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) e 
concursos.  
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Figura 16 – Biblioteca – Escola Parque/CECR 

Fonte: SQUAIELLA, 2017. 

A INFLUÊNCIA DO CECR PARA DEMAIS CONJUNTOS ESCOLARES NO BRASIL 

O CECR, como modelo e representação das ideologias de Anísio, foi adotado como referência para outras 
iniciativas de conjuntos escolares em diferentes cidades brasileiras, mesmo antes de ter toda a sua execução 
concluída (ROCHA, 2002). Conforme apontado por Andrade Junior (2016), o primeiro programa educacional 
brasileiro que recebeu o impacto da experiência do CECR foi o Convênio Escolar, que possibilitou a 
construção de 70 escolas com funcionamento em tempo integral, entre os anos de 1949 e 1954. Realizado 
entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, teve como presidente da subcomissão de 
planejamento o arquiteto Hélio Duarte. Com atividades pedagógicas divididas em diferentes edifícios, essas 
escolas tinham um amplo programa que incluía salas de dança e de ginástica, consultórios médico e dentário, 
laboratórios, hortas, viveiros, museu escolar e anfiteatro (BASTOS, 2009). Leme (2013) aponta que o 
Convênio Escolar influenciou a criação dos Centros Educacionais Unificados (CEU), pela Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura de São Paulo na periferia da cidade, no início do século XXI, durante a gestão de 
Marta Suplicy. Entretanto, para Andrade Junior (2016), os arquitetos Alexandre Delijaicov, André Takiya e 
Wanderley Ariza, responsáveis pela concepção dos CEU, apontam como principal referência o CECR.  

Ocupando as áreas mais carentes da cidade, os CEU visam oferecer um programa educacional amplo, que 
inclui atividades artísticas e esportivas. Além de cumprir a sua função educacional, o espaço físico é utilizado 
pela sua comunidade como lazer nos finais de semana. O programa arquitetônico básico consiste em um 
volume cilíndrico para a creche, um edifício retangular para o ensino infantil e fundamental, um edifício para 
teatro, instalações esportivas e parque aquático com três piscinas. Tal programa recebe adaptações, pelos 
diferentes escritórios de arquitetura, a fim de se adequar aos diferentes terrenos (BASTOS, 2009).   

Baseado no projeto pedagógico de ensino em tempo integral, Darcy Ribeiro promoveu a construção de 80 
Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), entre 1983 e 1987, quando ocupou o cargo de secretário da 
educação, no Rio de Janeiro, durante o governo de Leonel Brizola. O projeto arquitetônico dos CIEPs foi 
desenvolvido por Oscar Niemeyer, em colaboração com Carlos Magalhães da Silveira, José Manoel Klost 
Lopes da Silva, João Cândido Niemeyer Soares e Hans Muller (BASTOS, 2009; ANDRADE JUNIOR, 2016). Com 
a pretensão de propiciar uma revolução no ensino público do Rio de Janeiro, seria oferecido o atendimento 
ao aluno em período integral, onde haveria, além do ensino do currículo básico, o acompanhamento docente 
extra aula, três refeições diárias e, atendimento médico e odontológico. No projeto arquitetônico padrão, 
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foram considerados um edifício principal com salas de aula, refeitório, consultório e serviços auxiliares, e dois 
anexos para a biblioteca e um ginásio de esportes. Numa solução mais compacta a quadra esportiva ocupa a 
cobertura do edifício escolar (BASTOS, 2009).  

Em 1957, Anísio esteve à frente de outro programa educacional, porém no Distrito Federal. Por meio do 
“Plano de Construções Escolares para Brasília” foi prevista a criação de 28 Centros de Educação Elementar 
(CEE), para atender cada unidade de vizinhança prevista no Plano Piloto de Lucio Costa. Cada CEE deveria 
atender 2.000 alunos e seria formado por quatro jardins de infância, quatro Escolas Classe e uma Escola 
Parque. Apenas cinco CEE foram construídos (LEME, 2013; ANDRADE JUNIOR, 2016).  

Além de ser um exemplo nacional, o CECR foi objeto de documentário elaborado pela UNESCO, que o 
apontou como exemplo de sistema educacional a ser adotado em países em desenvolvimento (ANDRADE 
JUNIOR, 2014b). Conforme apontado por Rocha (2002), depois de décadas de sua implantação o CECR ainda 
serve de inspiração e modelo para escolas em outros estados do Brasil. Entretanto, Leme (2013) destaca que, 
infelizmente as experiências de ocupação e de utilização dos espaços arquitetônicos, nas Escolas Parques 
acima citadas, não mantiveram a proposta original de formação integral do aluno, conforme preconizava 
Anísio Teixeira. Esses projetos foram importantes por apresentarem uma ideologia educacional inovadora, 
que impulsionaria o desenvolvimento nos locais onde foram implementados, mas as diferentes gestões 
políticas modificaram o seu uso, o que representa um retrocesso ao tradicional e falido sistema educacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacada a importância dos preceitos de Anísio Teixeira para a educação pública brasileira, compreende-se 
o papel social que a escola deveria ocupar na cidade onde se insere. Nesse contexto, o Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro representa importante conquista para a pedagogia e para a arquitetura escolar, ao 
considerar um amplo programa, constituído de atividades complementares como biblioteca, teatros, 
ginásios, etc, que promovem maior relação com a cidade, possibilitando que a escola funcione como um 
núcleo de articulação do bairro. Infelizmente, devido aos conflitos entre gestores políticos, sempre há muita 
dificuldade de se manter um programa voltado para a educação democrática no Brasil.  

A parceria entre Anísio e os arquitetos, Diógenes Rebouças e Hélio Duarte, promoveu uma inovação na 
arquitetura moderna baiana, além do vínculo entre a cultura e a arte moderna, expressas nas pinturas 
muralistas realizadas pelos jovens artistas modernistas. Além da inspiração de um novo programa 
pedagógico, de atendimento integral ao aluno, as soluções formais do CECR, com a divisão funcional dos 
volumes, permanecem nos Convênios Escolares, no CEE, no CIEP e no CEU, mesmo que em diferentes escalas 
e tempos distintos.  

Apesar do diferente uso do CECR, que atualmente não atende mais a formação integral para todos os alunos, 
o Conjunto Escola Parque ainda é de grande importância para a sua comunidade local, com espaços amplos 
e adequados para a realização das diferentes atividades que propõe, sempre prezando pela qualidade, 
dentro das possibilidades que o orçamento permite. Além disso, o CECR continua a servir de paradigma para 
novos projetos de edifícios escolares, o que corrobora para a sua importância como um patrimônio cultural 
baiano.  
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CONSERVAÇÃO, GESTÃO E PRESERVAÇÃO DAS FAZENDAS CAFFEIRAS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL  

CONSERVATION, MANAGEMENT AND PRESERVATION OF THE COFFE FARMS AT PARAÍBA DO SUL 
HYDROGRAPHIC BASIN  

CONSERVATIÓN, GESTIÓN Y PRESERVATION DE LAS HACIENDAS CAFETERAS DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL PARAÍBA DO SUL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente artigo busca discutir os atuais desafios e a problemática da preservação e gestão dos bens culturais rurais. 
Para tal, escolhemos como unidade de análise a Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, onde teceremos análises a respeito 
da forma pela qual as fazendas cafeeiras ocuparam o território, em diálogo com as questões contemporâneas sobre seu 
estado de conservação e a gestão desse acervo feito pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para 
preservar e gerir, e consequentemente planejar, é necessário conhecer. Logo, demonstraremos como tais insuficiências 
sobre o conhecimento e gestão dos bens culturais podem impactar a sua conservação, utilizando como estudo de caso 
complementar a Paisagem Cultural do Café da Colômbia (Coffe Cultural Landscape of Colombia), em vias de ampliar o 
debate sobre a gestão e planejamento do acervo rural, em uma escala do território. 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio rural; gestão; fazendas cafeeiras.   

ABSTRACT: 
This article aims to discuss the current challenges and the problems of the preservation and management of rural cultural 
heritage. For this purpose, we chose as the unit of analysis the Paraíba do Sul Hydrographic Basin, where we will analyze 
the way in which the coffee farms occupied the territory, in dialogue with the contemporary questions about its state of 
conservation and the management of this collection made by the states of Rio de Janeiro, São Paulo and Minas Gerais. 
To preserve and manage, and consequently to plan, it is necessary to know. Therefore, we will show how such gap in the 
knowledge and management of cultural heritage can impact their conservation, using as a complementary case study 
the Cultural Landscape of Colombia (Coffe Cultural Landscape of Colombia), in order to expand the debate about the 
management and planning of the rural heritage, on a territory scale. 
KEYWORDS: rural cultural heritage; management; coffe farms. 

RESUMEN: 
El presente artículo busca discutir los actuales desafíos y la problemática de la preservación y gestión de los bienes 
culturales rurales. Para ello, elegimos como unidad de análisis la Cuenca Hidrográfica del Paraíba do Sul, donde 
tejeremos análisis sobre la forma en que las haciendas cafeteras ocuparon el territorio, en diálogo con las cuestiones 
contemporáneas sobre su estado de conservación y la gestión de ese acervo en los estados de Río de Janeiro, São Paulo 
y Minas Gerais. Para preservar y gestionar, y consecuentemente planear, es necesario conocer. Por lo tanto, 
demostraremos cómo tales insuficiencias sobre el conocimiento y gestión de los bienes culturales pueden impactar su 
conservación, utilizando como estudio de caso complementario al Paisaje Cultural del Café de Colombia, en vías de 
ampliar el debate sobre la gestión y planificación del acervo rural, en una escala del territorio 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio rural; gestión; las haciendas cafeteras. 
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INTRODUÇÃO 

Trazer a discussão da preservação para a contemporaneidade é necessária e, ao mesmo tempo, cheia de 
impasses. Pois como colocado por Agamben (2009, p.58), ser contemporâneo implica em um 
questionamento da própria realidade, pois “Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões 
[...]”. Tal passagem se refere à importância das inquietações, que neste caso, entendemos como grande 
motor capaz de gerar reflexões e conhecimento, permitindo que, mesmo com pequenas contribuições, 
possamos ampliar os vários campos de estudo. 

Desta forma, a inquietação que moveu a elaboração do presente artigo é um desdobramento da dissertação, 
que se encontra atualmente em desenvolvimento, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo (NPGAU), da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG (EA-UFMG). Ela diz respeito às 
incongruências da preservação e gestão das fazendas cafeeiras da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, que 
abarca o Vale do Paraíba Paulista e Fluminense e a Zona da Mata Mineira, logo a confluência dos estados de 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, cuja unidade de análise será melhor explicitada mais adiante, no 
decorrer do artigo. Tais incongruências se referem a forma pelas quais os bens culturais são geridos, dentro 
da política de preservação adotada por cada estado e seus municípios, e como isto engendra reflexos em 
seus estados de conservação e na maneira pela qual eles chegam até nós no presente. Partimos de um 
quadro geral, no qual temos fazendas totalmente preservadas no Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, e 
perdas paulatinas desse acervo rural em Minas Gerais (mesmo sabendo que tais perdas também podem 
ocorrer nos dois primeiros Estados citados).  

Logo, buscamos trazer luz à questão da preservação e gestão desses bens, adotando um recorte menos 
convencional da historiografia do café, focado na Bacia Hidrográfica, de forma a incitar discussões sobre até 
que ponto essas fronteiras regionais podem constituir em barreiras para que a proteção se efetue de fato, já 
que existe uma grande fragmentação das políticas adotadas em cada Estado com seus respectivos órgãos de 
preservação (em São Paulo o CONDEPHAAT, no Rio de Janeiro o INEPAC, e em Minas Gerais o IEPHA), e ainda, 
uma fragmentação do entendimento do patrimônio no território.  

Além das questões que tangem as próprias gestões, ressaltamos a importância de contemplar a preservação 
do patrimônio rural, que apesar de ser de grande relevância, não apenas em termos da significância de seu 
acervo, mas também para o entendimento de suas influências na formação da rede urbana, e que ainda 
precisa ser mais bem explorado. Com as dinâmicas atuais, os efeitos da globalização e do êxodo rural, o 
patrimônio rural tem sofrido grandes pressões, e a tendência é que se desarticule cada vez mais. Muitas das 
vezes, as políticas de preservação não são capazes de assegurar a proteção do seu acervo, e com as mudanças 
de relações das pessoas com as localidades rurais, temos uma alteração das dinâmicas com esses bens 
culturais e até mesmo, com as formas de produção, gerando muitas vezes, uma perda com o vínculo 
produtivo, o que leva a pensar em outras alternativas para que o patrimônio se sustente. 

 Outro fator é a delimitação das atuais fronteiras e da definição dos limites que separam rural e urbano, 
sendo progressivamente mais difusa e difícil, como destacado por Monte-Mór (2006, p.10) “[...]cada vez mais 
as fronteiras entre o espaço urbano e rural são difusas e de difícil identificação.” , conduzindo à um fenômeno 
caracterizado pelo autor de “urbanização extensiva”, que “[...]se impõe no espaço brasileiro para muito além 
das cidades, integrando espaços rurais e regionais ao espaço urbanindustrial” (MONTE-MÓR, 2006, p.17). 
Mesmo que não adentremos nas discussões a respeito dessa diferenciação entre rural e urbano, e que o 

5480



 

espaço rural ao qual mencionamos faça referência especifica às fazendas cafeeiras do século XIX, 
consideramos de grande relevância salientar como essas dinâmicas se alteraram, o que também auxilia a 
entender qual a situação atual na qual esses bens culturais localizados no meio rural se inserem, com divisões 
cada vez mais permeáveis, e relações cada vez mais frágeis. 

Ao longo das páginas seguintes, nossa análise recairá sobre os aportes da gestão do patrimônio rural, 
partindo de uma abordagem histórica, afim de que possamos entender o cenário do surgimento das fazendas 
cafeeiras no século XIX, suas relações para a conformação do território, e os rebatimentos na 
contemporaneidade em termos de preservação. Buscamos compreender: as relações que esses bens 
culturais estabeleceram e estabelecem com o território; como as políticas de preservação os tratam e se 
existem alternativas que poderiam auxiliar em sua atual preservação e gestão. Logo acreditamos ser uma 
discussão agregadora para o campo da preservação, onde discutiremos as políticas adotadas, como esse 
patrimônio vem sendo gerido e preservado, como também para a história urbana, quando ressaltamos a sua 
relevância para a formação da rede urbana.  

Por fim, escolheremos como estudo de caso a Paisagem Cultural do Café da Colômbia (Coffe Cultural 
Landscape of Colombia) declarada como Patrimônio Mundial da Unesco, não como um modelo a ser seguido 
e aplicado no Brasil, já que entendemos que se tratam de regiões que guardam as suas particularidades, mas 
para traçarmos comparativos, e entender o modelo adotado, seus desafios e a forma pela qual as fazendas 
constituintes perduraram produzindo café e mantendo fortes relações com as atividades produtivas e o 
território. Como as fazendas de café da Bacia do Paraíba do Sul, não são entendidas nem geridas como 
conjunto, nem são alvo de gestões amplas como esta, e não possuindo um plano de gestão com o 
estabelecimento de critérios de zonas de proteção e de amortecimento (Buffer zone), julgamos que esta 
discussão pode ser agregadora para gerar reflexões sobre a necessidade de um planejamento em uma escala 
territorial das fazendas cafeeiras brasileiras. 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL 

A Bacia do Paraíba do Sul tem seu território configurado pelo Rio Paraíba do Sul, que segundo Vitale (2014, 
p.67) “[...] se estende por 1.150km, sendo uma das três maiores bacias secundárias do Brasil”. De acordo 
com a Agência Nacional das Águas (ANA) “A Bacia do Rio Paraíba do Sul possui área de drenagem de 
55.500km2 distribuída pelo Estado de São Paulo (13.90km2), Rio de Janeiro (20.900km2) e Minas Gerais 
(20.700km2)”. Ainda segundo ANA, “Em toda essa extensão há 180 municípios, 36 dos quais estão 
parcialmente inseridos na bacia”.  

Dados do IBGE (2000) apontam que a população total da bacia é de 4.922.779 habitantes, sendo que desses, 
2.142.397 vivem no Estado do Rio de Janeiro,1.632.670 em Minas Gerais e 1.147.712 em São Paulo. As 
cidades com maior número de população encontram-se, segundo Vitale (2014, p.67) “[...] na área do vale 
médio do rio, principalmente na porção paulista e também na porção fluminense, com os municípios de 
Resende, Barra Mansa e Volta Redonda”.  Considerar os dados populacionais são relevantes para 
entendermos a centralidade e a importância estabelecida dentro da rede urbana, como apontado por Soares 
(2010, p.26) “[...] a população é fator indicativo de um maior desenvolvimento do núcleo urbano, de sua 
maior atratividade e centralidade, o que corresponde a uma maior significância na estruturação dos fluxos 
comerciais de sua região”. 
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É importante observarmos, que a conformação físico-territorial da bacia compreende uma rede urbana, com 
cidades que foram influenciadas, em termos de estruturação e surgimento, em menor ou maior grau, pela 
economia cafeeira. Algumas delas ainda mantém vínculos com a produção de café, como no caso daquelas 
da Zona da Mata Mineira, e outros casos, como o Vale do Paraíba Paulista, vivenciaram o declínio da atividade 
com o esgotamento das terras, muito em decorrência do tipo de cultivo realizado. 

Nesse recorte escolhido, que toma como base o limite da Bacia Hidrográfica (imagem 1) , e logo a confluência 
dos três Estados (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e não os limites regionais, onde cada Estado é 
tomado isoladamente, como normalmente é estudado, buscamos demonstrar a importância do 
entendimento desse patrimônio cafeeiro como um conjunto no território, onde a ligação das unidades 
produtivas, no século XIX, era mais importante do que as fronteiras entre as até então, províncias.  Como é 
possível perceber, reunimos unidades produtivas que possuem características diferentes, e que geram, cada 
uma, consequências para a economia e articulação dos atuais Estados, mas que conjuntamente constituem 
o que chamaremos aqui de “rede do café”. 

 

Imagem 1: Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, com a delimitação das divisas de estado (Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e 
Espírito Santo). Fonte: Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaPBS/_img/MapaPBS.jpg> 

Acessado em: 20/01/2017. 

Principiamos então, com o entendimento de que a produção do café constitui uma espécie de rede, pois 
parte de uma motivação econômica, que aos poucos vai determinando a ocupação e/ou a reestruturação do 
território. Pressupõe permanências, em relação a ordem econômica que a antecede, e também 
transformações físico-territoriais e de comportamento que lhe são próprias, além das transformações 
subsequentes, relacionadas a mudança do eixo econômico-produtivo e seus impactos na rede urbana.  

O senso comum, e até mesmo alguns autores da historiográfica do café, tendem a subdividir as regiões 
produtivas pelas unidades territoriais as quais pertencem, levando em consideração o fator das atuais 
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fronteiras geográficas. Tais categorias são necessárias e justificáveis, principalmente se considerarmos que 
cada região possui suas unidades administrativas, políticas, suas divisões econômicas, suas características 
geográficas próprias, mas, sobretudo, por conta de questões de ordem metodológica de pesquisa, que 
apontam para a importância do desenvolvimento de estudos regionais, que contribuem, cada vez mais, para 
fazer avançar os estudos históricos de forma geral. Desta forma, temos a delimitação de áreas a serem 
analisadas, considerando recortes territoriais específicos, que permitem uma abordagem voltada para cada 
Estado e para o que, chamaremos aqui, de “subunidades produtivas”, como aquelas conformadas pelo Vale 
do Paraíba, Sul de Minas, Oeste Paulista, Campos das Vertentes, dentre outros. 

Buscamos com a escolha menos habitual da unidade de análise, focada na Bacia Hidrográfica do Paraíba do 
Sul, uma nova forma de olhar para esse objeto de estudo. O que hoje entendemos como algo fragmentado 
no território, ou como elementos isolados, ainda que não possam constituir uma região homogênea, 
representavam uma grande unidade produtiva que conjuntamente constituíam um grande expoente 
econômico cafeeiro. É necessário ressaltar que no século XIX, quando as fazendas cafeeiras experimentavam 
seu ápice de produção, mesmo que algumas delas mais tardiamente (caminhando para o final do século XIX), 
os limites geográficos talvez não fossem assim tão relevantes. 

Nessa unidade, é evidente as conexões estabelecidas entre as fazendas, cujos proprietários, em muitos dos 
casos, possuíam fazendas cafeeiras em mais de uma província. Como destacada por Lemos (2015, p.137) “E 
houve até ricaços com fazendas várias, ao mesmo tempo em Minas Gerais e no Rio e em São Paulo, que 
ignoram as fronteiras políticas entre as províncias”. 

Além dessa questão, destacam-se as próprias conexões inerentes ao surgimento dessas fazendas no 
território, levando em consideração o curso do Rio Paraíba do Sul. Sabemos que os diferentes ciclos da nossa 
civilização seguiram os cursos fluviais, e o mesmo acontece com a lavoura cafeeira, cujas águas que a 
carregam para o interior do país são as do Paraíba. Como apontada por Franco (1958, p.81) “Tanto em S. 
Paulo, como em Minas Gerais e Estado do Rio de Janeiro, recebe o Paraíba vários afluentes, por uma e outra 
margem, os quais constituem e integram o sistema hidrológico da sua bacia”. 

Tal fato é necessário para compreender a forma que a lavoura se distribui no território, “[...]partiu da cidade 
do Rio de Janeiro até alcançar as margens do Paraíba e dos seus afluentes e por estes subiu rapidamente, 
invadindo a região de Minas Gerais e S.Paulo, banhada por todo o sistema de águas”. E apesar das diferenças 
produtivas entres essas províncias, sendo a do Rio de Janeiro a mais expressiva durante o império (por ter 
sido a primeira a desenvolver a atividade cafeeira) “[...] podemos falar na lavoura cafeeira do Brasil; por essa 
época, como compreendendo uma grande unidade geográfica, condicionada por um sistema fluvial e dividida 
politicamente pelos territórios das três províncias” (FRANCO, 1958, p.82). 

Adiante, trabalharemos com um diálogo entre tempos, onde explicitaremos uma espécie de cronologia do 
surgimento do café na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, com seu período de ápice e declínio, e uma 
abordagem de como esses remanescentes da historiografia do café são tratados na atualidade, em termos 
de gestão e produção de conhecimento. 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO SURGIMENTO DAS FAZENDAS CAFEEIRAS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL 
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O café é introduzido no Brasil no século XVIII, e a princípio sua produção possui pouca expressividade, 
tomando ares de “cultura de jardim”. Como aponta Franco (1958, p.78) “[...] a introdução do produto 
precedeu quase um século a sua efetiva utilização econômica”. Logo, é no início do século XIX, quando se 
inicia a transplantação para o Rio de Janeiro, que a atividade passa a ser desenvolvida de forma mais 
expressiva. 

A plantação então se inicia nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, nas montanhas que circundam a cidade 
e nos vales que hoje já foram tomados pela malha urbana. “As matas da Tijuca, hoje um dos mais importantes 
e pitorescos arrabaldes da capital, já foram cafezais” (PRADO JUNIOR, 1953, p.165). Logo, o plantio vai 
tomando a faixa costeira, que em princípio do século constitui-se de uma importante zona produtora, 
abarcando “[...] na altura de Angra-dos-Reis e Parati, e na província de S. Paulo, em Ubatuba, Caraguatatuba 
e S. Sebastião” (PRADO JUNIOR, 1953, p.165). 

Porém, trata-se, como definido por Prado Junior (1953, p.166) de um “pequeno começo”, pois o primeiro 
grande cenário da lavoura de café no Brasil é o Vale do Paraíba, inicialmente em seu médio e depois alto 
curso. É lá que o café encontra condições favoráveis de plantio, devido sua altitude, temperatura, a 
fertilidade de seus solos antes revestidos por mata virgem. Logo, “Subindo pelo rio, os cafezais invadem e 
ocupam largamente a parte oriental da província de S. Paulo. Tomam-lhe também a vertente setentrional, 
estendendo-se pela região fronteiriça de Minas Gerais” (PRADO JUNIOR, 1953, p.166). 

Os aspectos do relevo também são de crucial importância para entendermos a forma pela qual a ocupação 
acontece no território. A serra do Mar, que se principia no Rio Grande, vai se tornando mais íngreme e de 
difícil acesso no Rio de Janeiro e São Paulo, sendo vencida no território paulista com a fundação de Piratininga 
e São Paulo. Já no caso do Rio de Janeiro, como ressaltado por Telles (1961) a faixa litorânea onde se localizou 
a civilização e o plantio de cana-de-açúcar nos três primeiros séculos, apesar de ser larga e fértil, encontrava 
na serra uma espécie de barreira para se comunicar com o interior. Por trás da Serra do Mar, surge a dobra 
da Mantiqueira, e na calha formada têm-se o Rio Paraíba, cuja vale será onde a atividade cafeicultura se 
desenvolverá. 

Esse Vale, como salientado por Telles (1961) era coberta de densa selva e floresta tropical, além de 
ondulações suaves, que retardou por dois séculos a penetração do homem. O conjunto da serra e a mata 
constituíram um empecilho de acesso às Gerais, de forma que nos dois primeiros séculos, o caminho era feito 
de duas formas, uma ao Sul pela Garganta do Embaú na Mantiqueira, e outra pelo Norte, através da Bahia, 
ambos caminhos custosos e de difícil acesso. 

Logo, o primeiro caminho que ligava Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais foi o “Caminho dos 
Guaianases”, no qual seguia-se por via marítima do Rio à Paraty, depois subia a Serra da Mantiqueira, através 
do “Caminho Velho” para atingir as Minas Gerais. No século XIX inúmeros caminhos vão surgindo, como o 
“Caminho do Comércio” passando por outra parte da Serra do Mar, que ficou conhecida como serra da 
Estrada Nova, e “Caminho da Serra”. Além desses, destacamos também o caminho que começa a ser aberto 
por Garcia Rodrigues Paes no século XIX, o “Caminho Novo”, para fazer a ligação entre Rio de Janeiro e a 
região mineradora central de Minas, passando pela região do Vale do Paraíba, cuja abertura resultou na 
doação de várias sesmarias a longo do caminho, que vão se constituindo em assentamentos urbanos. Todos 
esses caminhos, ao longo do século XVIII e XIX, surgem como importantes rotas de desbravamento do 
território, promovendo também melhorais na circulação, ainda que nos primeiros três séculos fossem ainda 
bastante precários, para depois se relacionarem mais intimamente com o escoamento da produção cafeeira. 
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Além, dos caminhos, vemos irromper no século XIX a rede ferroviária, que tem uma relação intrínseca com 
o surgimento e aumento da produção cafeeira. Segundo Matos (1974) a Estrada de Ferro seguiu o caminho 
feito pelo cafezal, logo o deslocamento do café pelo território, em busca de novas terras para produção, 
condiciona a extensão da malha ferroviária. Assim, “[...] as nossas estradas de ferro, em especial as paulistas, 
não abriram novas fronteiras, mas, pelo contrário, acompanharam aquelas que iam sendo desbravadas e se 
constituíram em ‘frentes pioneiras’, na expansão colonizadora desencadeada pelo café” (MATOS, 1974, 
p.14).  

Assim, em detrimento da expressiva atividade cafeeira abriram-se também as principais estradas de 
rodagem, como a que conectava Rio à Minas, passando pelos cafezais, nomeada “União e Indústria. “Em 
1853 o Barão de Mauá constrói a primeira estrada de ferro brasileira, para servir à Zona de Café [...]. Dentro 
em pouco a ferrovia Central do Brasil galgaria com grande dificuldade a escarpa da Serra do Mar” (FRANCO, 
1958, p.83). A Central do Brasil, é a ferrovia antes intitulada de Dom Pedro II, que após a proclamação da 
República em 1989, passa a se chamar “Central do Brasil”. Essa malha ferroviária vai se estendendo por 
trechos no território, a partir das demandas produtivas, iniciando suas conexões entre Rio de São Paulo, a 
região do Vale do Paraíba paulista e fluminense, e vai adentrando a região das minas e o interior de São 
Paulo, visando ampliar o escoamento da produção para exportação. Assim, “Em 1875 a Central do Brasil 
chega à cidade de Juiz de Fora, centro da zona cafeeira de Minas. Dois anos depois está na Capital do Estado 
de São Paulo” (FRANCO, 1958, p.84). 

Desta forma, como destacado anteriormente, e salientado por Soares (2010, p.112) “O café foi introduzido 
como cultura de exportação inicialmente na região do Vale do Paraíba Fluminense e logo se expandiu em 
relação a São Paulo e Minas Gerais, acompanhando o curso natural daquele rio”. Logo, “[...] pela 
continuidade geográfica, a Mata Mineira acabou incorporada ao processo de expansão das fronteiras 
agrícolas da lavoura fluminense” (SOARES, 2010, p.112). Assim, segundo Franco (1958, p.82) “[...] podemos 
falar na lavoura cafeeira do Brasil, por essa época, como compreendendo uma grande unidade geográfica, 
condicionada por um sistema fluvial e dividida politicamente pelos territórios de três províncias”. 

A continuidade geográfica determinou, de certa forma, uma continuidade econômica e social entre o Vale 
do Paraíba fluminense e o sul da Zona da Mata. Como apontado por Magalhães (2010) predominam entre as 
regiões as mesmas técnicas de cultivo, e o mesmo tipo de força de trabalho, o braço escravo, além da 
primazia de grandes propriedades e da existência de um intercâmbio de modos de vida e valores culturais. 
Entretanto, mesmo recebendo influências do Vale do Paraíba, a Mata continuava ligada politicamente ao 
centro da província de Minas Gerais, captando inclusive os fluxos de escravos daí proveniente. (SOARES, 
2010, p.114) 

Como destacado por Carrara (1999), a Zona da Mata mineira não se trata de uma região com características 
homogêneas, podendo ser decomposta em três sub-regiões, a Norte, a Central e a Sul. A primeira delas a 
receber a atividade cafeeira é a região sul, “Na Zona da Mata Sul - vales do Paraíba e dos seus afluentes Preto, 
Paraibuna e Pomba- as propriedades eram menos divididas. A área média era superior a 79 hectares, e 
possuía em média menos de 34 habitantes por km2” (CARRARA,1999, p.3). Os municípios pertencentes a 
essa subunidade eram: Juiz de Fora, Santos Dumont, Matias Barbosa, Bicas, Mar de Espanha, São João 
Nepomuceno, Rio Novo, Mar de Espanha, Além Paraíba, Recreio, Volta Grande e Leopoldina. 

Temos que a primeira parte da Mata a ser ocupada é a porção Norte, porém, com o desenvolvimento da 
atividade cafeeira inicia-se a ocupação da parte Sul, desta forma, como destaca Carrara (1999, p.19) sobre o 
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processo de ocupação desta última “[...] seu processo de ocupação só se iniciou efetivamente a partir de 
1817, quando proprietário de lavras na região das minas migraram para o vale do Rio Paraíba do Sul, para aí 
estabelecer a agricultura de base escravista”. E ainda, “[...] a região da fronteira política entre as províncias 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - o Vale do Paraíba – adquiria nesse momento um perfil próprio” 
(CARRARA, 1999, p.19). Notemos que como feito anteriormente, o autor também retoma a questão da 
unidade das fazendas cafeeiras no território, constituindo juntas as fazendas do Vale do Paraíba. 

Logo, as fazendas cafeeiras surgem nas bordas do rio Paraíba do Sul, nas proximidades de Juiz de Fora, Mar 
de Espanha e Rio Preto, e começam a avançar a partir de 1850 para o oeste e norte da área. Porém, é na sub-
região Sul que se concentrarão os maiores produtores de café, proprietários de terras e escravos. Com a 
existência do Caminho Novo, têm-se um início de ocupação territorial, nas proximidades de Juiz de Fora, 
voltadas para subsistência, porém, é no século XIX que passam a surgir os grandes latifúndios. O padrão de 
ocupação das unidades agroexportadores aparece então no século XIX, logo “Uma parte significativa 
daqueles que receberam as sesmarias transformaram-nas em latifúndios cafeicultores da região de Juiz de 
Fora provinha do Campo das Vertentes, Barbacena e São João Del Rei” (CARRARA, 1999, p.22). 

No caso de São Paulo, na região do Vale do Paraíba Paulista, antes do café tinha-se a lavoura canavieira, com 
produção de açúcar e aguardente, que perdurou até 1830, fazendo surgir vários estabelecimentos agrícolas. 
Logo, como destacado por Matos (1974), o ciclo do açúcar prepararia a região para receber o café, gerando 
capitais e mão-de-obra a serem empregados em consequência do aumento expressivo da atividade cafeeira. 

Segundo Benincasa (2007) o movimento que introduziu a cafeicultura  em São Paulo não foi brusco, mas 
como um [...] simples prosseguir de um avanço que se dava em terras fluminenses, continuando sua 
expansão natural pelo vale do rio Paraíba, buscando novas terras para a expansão da lavoura que se mostrava 
promissora” (BENINCASA,2007,  p.27). Logo, ainda de acordo com Benincasa (2007), a primeira região do 
Vale do Paraíba paulista onde surge a cafeicultura é a faixa de terra ao longo do Caminho Novo da Piedade, 
passando por Lorena, Silveiras, Areais, São José do Barreiro e Bananal, sendo povoada por grupos de pessoas 
advindas do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com relevo de mares de morros e mata atlântica, ali se fixou as 
grandes fazendas cafeeiras paulistas, que logo depois se espalham para o Médio e Alto Paraíba, região de 
ocupação mais antiga. 

Como aponta Franco (1958, p.85) “Por volta de 1880, na mesma época que decrescia o rendimento das 
plantações do Vale do Paraíba, começava a surgir, no Oeste Paulista de S. Paulo, as grandes culturas que 
dariam novos rumos à civilização cafeeira no Brasil”. Têm-se então, o declínio do café escravocrata, com a 
abolição da escravatura em 1888, e o início da República em 1889, que mudaria a base econômica inicial, 
que mesmo recaindo sobre o café, agora passa a operar com um sistema capitalista, técnico, assalariado. 

Como vimos, o sistema produtivo baseado nos grandes latifúndios escravistas passa a ser insustentável, e 
com a dependência das fazendas cafeeiras existentes no Vale do Paraíba (no âmbito dos três Estados- Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), têm-se o declínio da atividade produtiva. Isso somado também a forma 
predatória pela qual a lavoura se desenvolveu, desgastando e empobrecendo o solo. Logo, a marcha do café 
nessas regiões, como colocado por FRANCO (1958), em sua característica itinerante, cansaria as terras, 
abandonaria regiões e mataria algumas das cidades que vão perdendo sua significância. 

PROBLEMÁTICA DA CONSERVAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO CAFEEIRO NA ATUALIDADE 
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Após passar por uma fase de ascensão e declínio, as fazendas cafeeiras vão enfrentar desafios para sua 
preservação e gestão, cujos efeitos serão sentidos de formas diferentes no âmbito de cada Estado, como 
veremos mais adiante. Enquanto vivem seu ápice, com a produção em larga escala, têm-se uma relação mais 
estreita com o território, e além do mais, a fazenda em funcionamento representa o patrimônio sendo 
preservado. Com o declínio da produção, somados aos processos de êxodo rural, as relações com o bem 
cultural vão se modificando. Logo, a questão que se coloca é sobre a destinação desses remanescentes, que 
em muitos casos, vão sendo perdidos, com as destruições e descaraterizações, além de serem alvo de 
descaso ou de insuficiência dos proprietários para mantê-los, somando então, processos que aceleram a 
perda desse referencial teórico. O modelo da fazenda cafeeira se desfaz, e no seu lugar novas relações 
começam a surgir, ou em alguns casos de abandono, relação nenhuma. 

Dados do IBGE (2013) apontam para uma alteração das regiões produtivas, antes destinadas ao plantio de 
café (imagem 2). A lavoura hoje se concentra na Zona da Mata Mineira, estendendo-se para o Espírito Santo, 
e também no Oeste Paulista, Sul de Minas, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. 

 

 

Imagem 2: Concentração da área plantada de café. Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE, A geografia do café. 
Disponível em< https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99002.pdf> Acesso em:10/05/2018. 
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O censo demográfico (2000), para o recorte da Bacia do Paraíba do Sul, demonstra uma coincidência entre 
alguns núcleos que, atualmente, possuem maior população com aqueles que apresentavam maior 
expressividade de atividade cafeeira. Em cidades como Juiz de Fora (na Zona da Mata), que já possuíam um 
forte potencial agregador com o Caminho Novo, após o declínio da atividade cafeeira continua a ter 
crescimento populacional, investindo no setor das industrias. Em outros casos, como Areias, Bananal, São 
José do Barreiro, Silveiras, têm-se um declínio das atividades urbanas, enfrentando sérias dificuldades, 
enquanto no campo, a população da zona rural retomou suas atividades de abastecimento, desenvolvendo 
a policultura (milho, feijão, cana-de-açúcar, fumo, arroz, criação de porcos, de gado bovino, dentre outros). 

A preservação das fazendas cafeeiras é um assunto bastante complexo, por ser pouco abordado pelos órgãos 
de preservação do Brasil, sem falar que as Cartas Patrimoniais e documentos internacionais também não a 
discutem amplamente como normalmente é feito em relação ao meio urbano. A questão rural pode ser 
parcialmente abarcada nas Normas de Quito (1967) sobre a paisagem, quando é debatido que a paisagem é 
portadora de marcas e expressões do passado, sendo testemunho de uma tradição tendo o turismo como 
uma finalidade. A Recomendação de Nairobi (1976) alarga a noção de entorno, podendo também integrar o 
meio rural. Com a ampliação dos debates sobre a paisagem cultural, criada pela Unesco como uma categoria 
do patrimônio cultural, o acervo rural pode passar a ser melhor enquadrado, abarcando o cultural, o natural, 
o material e imaterial de forma indissociável. Logo, a respeito desse assunto: 

As áreas de paisagem cultural são partes específicas, topograficamente delimitadas da 
paisagem, formadas por várias combinações de agenciamentos naturais e humanos, que 
ilustram a evolução da sociedade humana, seu estabelecimento e seu caráter através do 
tempo e do espaço e quanto de valores reconhecidos têm adquirido social e culturalmente 
em diferentes níveis territoriais, graças à presença de remanescentes físicos que refletem o 
uso e as atividades desenvolvidas na terra no passado, experiências ou tradições 
particulares, ou representações em obras literárias ou artísticas, ou pelo fato de ali haverem 
ocorrido fatos históricos. Recomendação R(95) 9. (IPHAN, 2004, p. 332) 

Não pretendemos entrar nas discussões aprofundadas sobre as definições de paisagem, já que a mesma 
pode ser pensada sob vários pontos de vista. Se considerarmos que o fator determinante para que essa 
categoria de paisagem se aplique, for a produção, ou melhor dizendo, o somatório de várias fazendas 
produzindo café como objetivo final, então, talvez não possamos categorizar o conjunto das Fazendas 
Cafeeiras como paisagem cultural, na atualidade. Mas, se levarmos em consideração que em algum momento 
da história elas constituíam uma unidade produtiva, e que no presente, com a fragmentação gerada pelas 
próprias políticas de preservação, não constituem mais, porém guardam uma estreita relação homem-
natureza-cultura, com a forma de ocupar o território, a categoria possa então melhor se enquadrar. Além 
disso, se tomarmos o sujeito como definidor daquilo que é ou não paisagem, nos casos de perda de relação 
com o lugar, essas fazendas poderiam deixar de ser. 

Logo, como elucidado por Castriota (2009, p.42) [...] o que se considera patrimônio cultural de um povo não 
vai ser algo dado, mas sempre o produto da escolha – a escolha do que é significativo para aquele povo”. O 
que nos leva a refletir a respeito dos valores, já que é essa atribuição, seja pelos órgãos oficiais, ou pela 
população, que vai conduzir decisões de conservar ou não, um bem cultural. “As políticas de patrimônio 
trabalham sempre com a dialética lembrar-esquecer: para se criar uma memória, privilegiam-se certos 
aspectos da história enquanto outros permanecem na obscuridade” (CASTRIOTA,2009, p.43). 
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Assim, no Rio de Janeiro, os remanescentes do patrimônio cafeeiro foram tomados como símbolo do Estado. 
Como houve um esgotamento das terras para o plantio, as fazendas existentes, que constituem talvez os 
exemplares de arquitetura mais suntuosa, passaram a se destinar, em sua maioria, às atividades turísticas. 
No caso de São Paulo há um esforço para o conhecimento do acervo rural, bastante debatido nas academias, 
e uma identificação com a questão cafeeira, muito associada à sua relação com a malha férrea e o surgimento 
das indústrias. Já em Minas Gerais, muitos exemplares permanecem desconhecidos, e em mal estado de 
conservação, onde a preservação das fazendas cafeeiras parece não ter sido uma prioridade das políticas 
públicas. 

Segundo Carsalade (2001) a defesa do patrimônio se faz a partir de três vertentes principais: a proteção, a 
conservação e a promoção. Geralmente, associamos a conservação à injeção direta de recursos, porém, 
percebemos que se trata de uma situação complexa, visto as disponibilidades orçamentárias do setor 
público, pressionado cada vez mais por outros setores, ou da carência da própria população, impossibilitada 
de investir, ou da logística questionável de investimento público em bens privados, ainda que com conotação 
coletiva. Desta forma, o autor destaca que as ações devem se voltar para a corresponsabilidade entre 
sociedade civil e Estado, orientando-se para a sustentabilidade e sustentação. A implementação dessas 
categorias poderia ser de grande relevância para se pensar a preservação e conservação do patrimônio 
cafeeiro. 

Por sustentabilidade, entende-se como “[...] uma forma de desenvolvimento que une as necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações usufruírem de sua herança natural e 
cultural” (CARSALADE, 2001). Desta forma, fala-se em sustentabilidade cultural através da preservação dos 
valores que conferem identidade ao grupo social. Nesse ponto, destaca-se a conservação preventiva e 
propositiva, para evitar a utilização de grandes recursos para restaurar um bem cultural. Também inclui 
instrumentos de gestão e articulação, envolvendo principalmente a comunidade (através da criação de 
conselhos, de programas, dentre outras medidas). 

Por sustentação, entende-se pela manutenção do patrimônio ao longo do tempo, sendo responsabilidade 
compartilhada entre Estado e População. Pode ser feita através de investimentos diretos (através do 
Tesouro, por exemplo), ou indiretamente através da manutenção de institutos e políticas de patrimônio, 
gerenciando fundos. 

GESTÃO DAS FAZENDAS CAFEEIRAS NA ATUALIDADE 

O atual quadro de preservação no Brasil aponta para algumas relações discrepantes em termos de gestão do 
patrimônio rural cafeeiro. Tomando as perspectivas de cada Estado, sabemos que os mesmos se articularam 
de formas diversas para proteger seus bens de interesse, elegendo seus exemplares e traçando suas ações 
visando a preservação. 

Porém, é curioso notar que alguns Estados conseguem avançar um pouco mais nas questões de preservação 
do que outros. Desta forma, temos que no recorte escolhido, os estados do Rio e São Paulo se encontram 
mais articulados ,em termos de gestão e preservação das fazendas cafeeiras, em detrimento da zona da mata 
mineira. 

É inoperante pensar em qualquer ação voltada para um bem cultural, se existem lacunas para o seu 
conhecimento. Lacunas essas que podem ser vencidas com a elaboração de inventário culturais, que geram 
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uma base para a preservação. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, encontramos estudos exaustivos, que 
partem desde autores tradicionais da historiografia, gerando conhecimento sobre as tipologias 
arquitetônicas e a maneira na qual influenciam, até ações desenvolvidas pelos estados ou pelas 
municipalidades. 

Existe um reconhecimento, ainda bastante preambular por parte do IPHAN, das fazendas cafeeiras, não 
tendo constituído o foco das ações do órgão nacional. Em Minas Gerais, mais especificamente na Zona da 
Mata Mineira, assistimos a um quadro similar, onde o foco dos tombamentos realizados pelo IEPHA também 
não se concentrou nas ações voltadas para preservação desse tipo de patrimônio, onde as cidades coloniais 
receberam ações mais consideráveis, tidas como símbolos não só do estado, mas também nacionais. Não 
temos por objetivo, aqui, levantar as razões que permeiam essas escolhas, pois entendemos que fazem parte 
de um outro tipo de discussão que precisa ser aprimorada, talvez com outro foco de estudo, mas apenas 
apontar ao leitor um panorama a respeito da preservação e gestão. 

Apesar das ações de preservação, em relação ao patrimônio rural mineiro, ainda serem bastante incipientes 
em nível nacional e estadual, elas podem ter uma perspectiva de ampliação através da política de 
descentralização da proteção do patrimônio cultural, sobretudo pelo instrumento de repasse fiscal, chamado 
ICMS Cultural. É constatado que os órgãos de preservação se encontram saturados, e se fazem insuficientes 
para abarcar uma grande demanda, logo, uma questão interessante trazida pela política de ICMS é a 
municipalização do proteção e incentivo que os municípios conheçam seus bens culturais, e criem e uma 
política de preservação. 

Quando consideramos o órgão estadual de São Paulo (CONDEPHAAT) e do Rio de Janeiro (INEPAC) já é 
possível identificar uma maior quantidade de bens protegidos ou inventariados, por meio das ações do 
próprio órgão, ou da articulação de conhecimento advindo de Institutos. No caso específico do Rio de Janeiro, 
têm-se um a produção de um vasto inventário elaborado pelo Instituto Cidade Viva, em parceria com o 
instituto Light e com a coordenação técnica do INEPAC, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
(Inventário das Fazendas de Café do Vale do Paraíba Fluminense), de bens tombados e de interesse, que 
permite identificar as atividades produtivas de origem e atuais, entender sobre o estado de conservação e 
assim traçar um panorama mais amplo da situação existente no estado, que permite o surgimento de um 
possível base de planejamento, partindo dos dados coletados. 

Porém, não se trata apenas de uma abordagem quantitativa, em termos de quantos bens culturais estão ou 
não tombados, mas na correlação que se pode estabelecer entre o conhecimento que os inventários podem 
gerar sobre o bem cultural, e consequentemente, como isso repercute na forma como esses bens chegam 
nos nossos tempos, sustentados pelas ações de gestão articuladas e desenvolvidas por cada estado. 

BREVE IDENTIFICAÇÃO DAS FAZENDAS CAFEEIRAS 

Julgamos ser necessário, nesse ponto do artigo, trazer ao leitor a indicação de algumas dessas fazendas 
cafeeiras situação na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, de forma ainda um tanto ensaística, mas baseado 
no que é tratado pela literatura consagrada e nos inventários, quando existentes.  Indicaremos então, alguns 
exemplares de relevância para a articulação da rede do café, sem pretendermos fazer um julgamento de 
valor sobre o patrimônio, já que todos os exemplares são igualmente importantes, mas por questões 
metodológicas e pela extensão do trabalho, foi necessário fazer um recorte. 
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O Vale do Paraíba Fluminense 

Principiando pelo Vale do Paraíba Fluminense, Telles (1961) que apresenta estudo  focado no surgimento do 
núcleo urbano de Vassouras, destaca algumas fazendas que se fixaram no território, com terras concedidas 
pelo regime de sesmarias, onde ele destaca a existência da Fazenda Pau Grande, umas das mais antigas da 
região, construída entre 1797-1810, e a Fazenda da Cachoeira Grande, pertencente a Francisco Teixeira Leite 
(1804-1884). 

O inventário realizado pelo INEPAC (imagem 3) subdivide as fazendas cafeeiras de acordo com as áreas onde 
se situam, sendo, ao todo, sete área, que serão especificadas adiante. 

 

 
Fazenda São João da Prosperidade 

Construção: 1820-1830 

Barra do Piraí 

 
Fazenda Ponte Alta 

Construção: início do século XIX 

Barra do Piraí 

 
Fazenda São João da Barra 

Construção: 1830 

Miguel Pereira 

 

Fazenda Paraízo 

Construção: 1845-1853 

Rio das Flores 

 
Fazenda União 

Construção: início do século XIX 

Rio das Flores 

 
Fazenda Vista Alegre 

Construção: início do século XIX 

Valença 

 

Fazenda Cachoeira Grande 

Construção: início do século XIX 

Vassouras 

 
Fazenda do Secretário 

Construção: 1830 

Vassouras 

 
Fazenda São Luis da Boa Sorte 

Construção: início do século XIX 

Vassouras 

Imagem 3: Quadro identificando alguns exemplares em bom estado de conservação e com grande apropriação turística no Vale do Paraíba 
Fluminense. Fonte: <http://www.portalvaledocafe.com.br/> Acesso em: 15/05/2018 
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A  área 1 corresponde aos municípios de: Resende, Itatiaia, Quatis, Barra Mansa, Porto Real, Volta Redonda 
e Rio Claro. A área 2: Piraí, Pinheiral, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel 
Pereira e Paty dos Alferes. A área 3: Valença e Rio das Flores. A área 4: Paraíba do Sul, Comendador Levy 
Gasparian, Três Rios, Areal e Sapucaia. Área 5: Petrópolis, SJVRP, Sapucaia e Carmo. Área 6: Cordeiro, São 
Sebastião do Alto, Duas Barras, Cantagalo, Santa Maria Madalena e Trajano Moraes. E por fim, a área 7: 
Miracema, São José de Ubá, Porciúncula, Itaperuna e Natividade. 

Por amostragem, a partir dos inventários produzidos, é possível apontar que a maior parte das sedes das 
fazendas foram construídas até a metade do século XIX. Com a crise da atividade cafeeira identifica-se que 
muitas delas perderam seu vínculo produtivo, voltando-se para a criação de gado, e em muitos casos para o 
uso residencial. Vemos surgir uma grande atividade turística especulativa para visitação ou hospedagem, 
principalmente nos exemplares julgados mais suntuosos, considerados com maior grau de historicidade. A 
apropriação turística vem seguida de uma certa teatralização dos espaços, na tentativa de alguns 
proprietários de reconstruir a ambiência do passado que se perdeu. Dentre as fazendas localizadas no recorte 
proposto, as do Vale do Paraíba Fluminense, são as que apresentam melhor estado de conservação, e são as 
mais contempladas pelas políticas de preservação.  

O Vale do Paraíba Paulista 

Sabe-se que em 1970, o SPHAN (atual IPHAN) produziu um inventário, chamado de Inventário Rural, que 
abarcou cerca de quinhentas propriedades agrárias do Vale do Paraíba, pensando nas possibilidades de sua 
reabilitação, e apontando para a necessidade de conhecimento do acervo (imagem 4). 

 

 
Fazenda Loanda 

Bananal 

 
Fazenda dos Coqueiros 

Bananal 

 
Fazenda Resgate 

Bananal 

 
Fazenda Boa Vista 

Bananal 

 
Fazenda Catadupa 

São José do Barreiro 

 
Fazenda Santo Antônio 

Areais 

Imagem 4: Quadro dos exemplares de Fazenda cafeeiras no vale do Paraíba Paulista. Fonte: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4284300/mod_resource/content/1/RELATORIO_FINAL_MIRZA_SET2017.pdf> Acesso em 

15/05/2018. 
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Além disso, têm-se uma expressiva produção a respeito do assunto, como os estudos consagrados de Carlos 
Alberto Cerqueira Lemos, principalmente no livro ‘A casa Paulista: História das moradias anteriores ao 
ecletismo trazido pelo café”, e suas investigações acerca das características culturais e dos elementos 
condicionantes do partido arquitetônico da casa paulista. O autor aponta alguns exemplares de fazendas, 
como no caso da Fazenda Pau d’Alho, também descrita pelo viajante naturalista Saint-Hilaire no século XIX, 
e a Fazenda Resgate, dentre outros. 

O autor Vladimir Benincasa também aponta pata a necessidade de conhecimento do acervo rural, devido à 
perda paulatina de seus exemplares, dos grandes processos de destruição e descaracterização, aliado a 
crescente especulação imobiliária. Visando contribuir para a problemática da perda do referencial teórico, o 
autor elabora inventário de identificação desse acervo, abarcando o Vale do Paraíba, Oeste Paulista e Campos 
das Vertentes. 

Zona da Mata Mineira 

No caso da Zona da Mata Mineira, temos alguns importantes estudos que focam na historiografia do café, 
como as contribuições de Ângelo Carrara, Rafael Rangel Giovanini, Patrício Aureliano S. Caneiro, dentre 
outros, que acabam por citar alguns exemplares de fazendas cafeeiras, focando na expressividade de sua 
podução para a região onde se inserem, mas sem oferecer demais detalhes, como vimos no caso do Vale do 
Paraíba Paulista e Fluminense. Salientamos então, a existência de uma lacuna a respeito do estudo dessas 
fazendas, sobretudo com o olhar da arquitetura, de forma a identificar esses remanescentes do ciclo cafeeiro. 

Além disso, ainda não existe um inventário que abarque as fazendas cafeeiras, como nos casos anteriores, e 
o único exemplar protegido por tombamento pelo IEPHA é a Fazenda Mundo Novo (imagem 5), localizada 
em Simão Pereira. Grande parte do acervo rural da Zona da Mata encontra-se em mau estado de conservação  
e entregues ao abandono da própria sorte (imagem6). 

 

 

Imagem 5: Fazenda Mundo Novo, Simão Pereira. Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/> Acesso em: 15/05/2018. 
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Imagem 6: Fazenda Ribeirão das Rosas, Juiz de Fora. Fonte:< https://www.mpmg.mp.br/> Acesso em: 15/05/2018. 

PAISAGEM CULTURAL DO CAFÉ DA COLÔMBIA 

Faremos agora uma breve análise da Paisagem Cultural do Café da Colômbia, debruçando sobre o processo 
de nomeação como patrimônio mundial da Unesco, as observações feitas pelo ICOMOS, e a forma pela qual 
o conjunto das fazendas cafeeiras foi, e continua sendo tratado, em termos de gestão no território. 

De acordo com ICOMOS (2011) a Paisagem Cultural do Café da Colômbia é conformada por 47 
municipalidades, situadas em Caldas, Quindío, Risaralda e Valle del Cauca. Segundo o Dossiê de Nomeação 
(2011) trata-se de uma série de seis paisagens culturais e dezoito centros urbanos, estendendo-se então a 
algumas áreas produtoras de café no sopé da parte ocidental e central da Cordilheira dos Andes. A sua 
inscrição na Lista do Patrimônio Mundial é justificada , primeiramente, por se tratar de um exemplo da 
adaptação humana às dificuldades geográficas, de onde veio o estabelecimento da produção de café na 
encosta da montanha ,feito em pequenas parcelas, além do esforço humano, familiar e de gerações, de dar 
continuidade a produção, constituindo uma ação coletiva de superação das condições econômicas e de 
isolamento. 

Todas essas particularidades, segundo o Dossiê de Nomeação (2011) ajudaram a constituir um sistema 
produtivo excepcional, que se provou sustentável, em termos econômicos, sociais e ambientais, apesar das 
flutuações do preço da agricultura cafeeira. A evolução do comércio de café, combinado com os métodos de 
produção tradicionais, por mais de um século, abriu o caminho para a produção de um café de qualidade 
excepcional. Logo, a vida e a essência desta região giram em torno do café, que trouxe uma riqueza de 
manifestações culturais, além do café ser considerado um símbolo do próprio país, conformando uma rede 
social, cultural, institucional e política. Os exemplares arquitetônicos são uma espécie de fusão entre os 
padrões culturais espanhóis e a cultura indígena da região. 

Sobre a características dessas áreas rurais, temos que na Colômbia as áreas rurais de cada município são 
divididas em “veredas”, que são consideradas as menores divisões territoriais possíveis. Cada uma é formada 
por um grupo de propriedades rurais, que muito se assemelham a um bairro urbano, e que em conjunto com 
as sedes municipais, ou centros urbanos, dão característica única à região. Os tamanhos das propriedades 
são pequenos, com média de 4,6 hectares, dos quais 2,6 hectares são destinados à plantação de café. Todo 
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café é cultivado em encostas íngremes, com até 50% de inclinação, não permitindo muitas vezes a 
mecanização. 

Outro fator de relevância é o tipo de produção, feito em pequena escala, onde perdura a tradição familiar 
para o cultivo, onde as famílias moram e produzem no mesmo local, exercendo maior controle sobre a 
produção. Porém, quando os ciclos produtivos estão no auge, há um incremento de mão de obra contratada 
temporariamente. 

Em 2009, foi elabora um “Plano de Gestão” (Coffe Cultural Landscape of Colombia- Management Plan 2009) 
visando a conservação e o desenvolvimento da paisagem, compreendida na sua condição constantemente 
mutável. O Plano foi desenvolvido com o apoio do Centro de Estudos Regionais, Café e Negócios (CRECE), 
com base nas diretrizes propostas pelas equipes técnicas dos departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda e 
Valle del Cauca, com apoio do Ministério da Cultura e do Departamento Nacional de Planejamento. O plano 
estabelece seis objetivos, sendo eles: incentivar a competitividade da cafeicultura; promover o 
desenvolvimento da cafeicultura dentro da comunidade cafeicultora e seus arredores; conservar, revitalizar 
e promover o patrimônio cultural; fortalecer o capital social dos cafeicultores; incentivo à integração e 
desenvolvimento local; apoiar a sustentabilidade produtiva e ambiental. 

A respeito das proteções legais existentes, destacamos que a mesma é implementada a nível do governo 
nacional, principalmente através do Ministério da Cultura, em conjunção com o Ministério do Ambiente, 
Habitação e Desenvolvimento Territorial, e também o Ministério do Comércio, Indústria e Turismo. Logo, 
existe um mecanismo de proteção integrado, que opera nos níveis: Nacional; Provincial; Municipal; Sub-
Distrital e Centro da Cidade. A proteção legal existe para certos edifícios nas cidades e os centros históricos 
de Salamina e El Cairo, que foram protegidos a nível nacional e local, respectivamente. No entanto, está 
ausente em alguns prédios nas áreas semiurbanas e rurais que compõem boa parte dos bens que fazem parte 
da paisagem nomeada. Além da proteção legal, os principais instrumentos de proteção são os planos de uso 
da terra e a proteção do status da área de cafeicultura. 

Apesar do bom estado de conservação, da maior parte dos exemplares da arquitetura tradicional, o ICOMOS 
(2011) assinala que a proteção em vigor não se faz adequada, já que precisa integrar de forma mais eficaz, 
se entendendo aos prédios nas áreas semi-urbana e rural e à paisagem de forma geral. 

A manutenção das edificações é feita, em grande parte, pelos proprietários privados, e alguns poucos 
edifícios são pertencentes ao Estado. Na maioria dos casos, a conservação se faz de forma adequada, porém 
o ICOMOS (2011) saliente a necessidade de inventariar as fazendas e as edificações a ela associadas, 
contemplando também a arquitetura urbana, de forma a gerar conhecimento, capacitar as pessoas, e 
incentivar sua proteção. Existe também programas de apoio aos cafeicultores, para auxiliar em suas práticas 
de trabalho e na conservação dos edifícios. 

O ICOMOS (2011) aponta, segundo análise da proposta da nomeação, que algumas questões devem ser 
melhor pensadas, em termos de gestão e entendimento dessas fazendas no território. Uma das razões, diz 
respeito ao fato de nem todas as fazendas apontadas possuírem uma abordagem mais tradicional da 
cafeicultura, e a necessidade de melhor definir os limites das Zonas de Proteção, para que reflita as 
especificidades da paisagem. Para tal, a análise comparativa precisaria ser expandida, para melhor 
demonstrar os sítios selecionados e considerar os atributos naturais como áreas protegidas, bacias 
hidrográficas superiores e remanescentes naturais. 
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Como se trata de uma área extensa, o ICOMOS (2011) salientou também a necessidade de melhor explicitar 
essas seis zonas de paisagem definidas (imagem 7), indicando de forma mais detalhada os núcleos urbanos 
abarcados, as diferentes áreas de paisagem, o número de fazendas compreendidas, as características da 
produção de café, as tipologias arquitetônicas das casas, dentre outros. Tais observações vão ser melhor 
contempladas no Dossiê de Nomeação (2011) que dá mais atenção ao desenvolvimento regional, produzindo 
mapeamento de ordenamento territorial, caracterizando de forma mais minuciosa as zonas, e constituindo 
uma base mais consistente para a gestão e planejamento territorial. 

 

 

Imagem 7: Paisagem cultural da Colômbia, com a delimitação das zonas de proteção e amortecimento. Fonte: < 
https://whc.unesco.org/en/list/1121/documents/> Acesso em: 16/05/2018. 

É importante observar, no caso das fazendas colombianas, a tentativa de entender o seu conjunto, e de traçar 
ações para proteção e gestão de seus bens culturais, tentando envolver a comunidade e os produtores. 
Sabemos que não se trata de um modelo que poderia ser aplicado no caso das fazendas da Bacia Hidrográfica 
do Paraíba do Sul, já que cada caso possui suas particularidades, e estamos falando de países, regiões e 
formas de produção que não se assemelham. Porém, a necessidade de produzir dados a respeito das 
fazendas colombianas, ainda que sejam necessários estudos constantes, já que a paisagem está sempre se 
modificando, apresenta uma possibilidade de manejo e leitura do território, em vias da preservação do seu 
patrimônio. 
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Nesse caso, destacamos, que mais relevante do que a própria nomeação, são as suas repercussões, e os 
estudos que passam a ser produzidos visando o planejamento territorial, onde desafios são impostos, a 
respeito do conhecimento desse patrimônio, participação da população, crescimento turístico, sem que o 
lugar perca suas características. 

CONCLUSÃO 

Buscamos, com o presente artigo, trazer a problemática da conservação e gestão das fazendas cafeeiras, com 
o intuito de demonstrar as suas insuficiências, e a necessidade de voltar o olhar para o patrimônio rural, em 
razão das grandes perdas de seu acervo e o desinteresse pelo seu estudo. Fica cada vez mais evidente, que 
os modelos tradicionais de preservação e gestão não são capazes de tratar desse tipo de patrimônio, até 
mesmo por conta da sua extensão territorial. Suas relações na contemporaneidade são complexas, devido 
ao afastamento com as atividades produtivas, que antes eram os grandes elos de ligação, o que deixa 
inúmeros questionamentos a respeito da destinação desse patrimônio, que encontra a solução, muitas vezes, 
no turismo especulativo, que não estabelece relações estreitas com a população das localidades, nem é 
inclusivo. 

Faz-se cada vez mais urgente o conhecimento do acervo rural, através da elaboração dos inventários, pois só 
é possível pensar em ações de preservação e gestão se essas bases de dados estiverem bem definidas. Sem 
o conhecimento do acervo, as edificações remanescentes do ciclo cafeeiro vão se tornando apenas rastros 
na história, tendendo ao desaparecimento total. Logo, abordagens em uma escala mais ampla, como no caso 
da Paisagem Cultural da Colômbia, podem apresentar alternativas interessantes, e até mesmo possíveis, para 
pensarmos a gestão e preservação do patrimônio das fazendas cafeeiras. 
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CONVENTOS FRANCISCANOS NO NORDESTE DO BRASIL:  
ARQUITETURA COMPARADA  

FRANCISCANS CONVENTS IN BRAZILIAN NORTHEAST: COMPARAID ARCHITECTURE 

CONVENTOS FRANCISCANOS NEL NORDESTE DEL BRASIL: ARQUITECTURACOMPARADA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Os edifícios conventuais franciscanos instalados ao longo do período colonial no Nordeste brasileiro vêm sendo 
estudados sob a ótica interdisciplinar da arquitetura, da história e da arqueologia. A elaboração de uma hipótese de 
desenvolvimento destes conventos surgiu ainda na década de 1980 durante pesquisa realizada na unidade de 
Igarassu, em Pernambuco. Passados mais de trinta anos, está a ser concretizada a oportunidade de se constatar, ou 
não, o modo franciscano de construir sua casa, por meio do que foi identificado em Igarassu como a trajetória 
arquitetônica daquele conjunto religioso, desta feita no Convento franciscano de Santo Antônio de João Pessoa, na 
Paraíba. O presente artigo apresenta esta linha de raciocínio, a ser em breve testada nos maciços paraibanos, por 
meio da projeção dos elementos arquitetônicos encontrados nas prospecções anteriormente realizadas. 
PALAVRAS-CHAVE: conventos franciscanos; arqueologia; arquitetura; hipótese de desenvolvimento.  

ABSTRACT: 
The Franciscan conventual buildings installed throughout the colonial period in northeastern Brazil have been studied 
under the interdisciplinary perspective of architecture, history and archaeology. A hypothesis about the evolution of 
these convents was built in the 1980 during research conducted in the Igarassu unit ,in the state of Pernambuco. Thirty 
years later, this is the opportunity to verify, or not, the Franciscan way of building they’re houses , which was identified 
in Igarassu as the architectural trajectory of that religious set, but this time at the Franciscan convent of Santo 
Antônio, João Pessoa, State of Paraíba. This article presents this line of reasoning, soon to be tested on this religious 
building, through the projection of the architectural elements found in the previously conducted research. 
KEYWORDS: Franciscans convents; archaeology, architecture, hypothesis of evolution.  

RESUMEN: 
Los edificios conventuales franciscanos instalados durante todo el período colonial en el nordeste del Brasil han sido 
estudiados bajo la perspectiva interdisciplinar de la arquitectura, historia y arqueología. Una hipótesis acerca del 
desarrollo de estos conventos se presentó en 1980 durante la investigación llevada a cabo en lo convento de Igarassu, 
Pernambuco. Más de treinta años, el modo franciscano de hacer suya casa es que consigue la oportunidad de 
comprobar, o no, lo que fue identificado en Igarassu como la trayectoria arquitectónica de aquél conjunto religioso, 
esta vez en el convento franciscano de Santo Antônio de João Pessoa, en la Paraíba. Este artículo presenta esta línea 
de razonamiento, a ser probada pronto en este edificio religioso a través de la proyección de los elementos 
arquitectónicos encontrados en las pesquisas previamente realizadas. 
PALABRAS-CLAVE: Conventos franciscanos; arqueología; arquitectura; hipótesis acerca del desarrollo. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo se refere à pesquisa que será realizada no convento franciscano de João Pessoa, na 
Paraíba, visando testar a hipótese de desenvolvimento construída para os conventos franciscanos 
instalados no Nordeste brasileiro no período colonial. Elaborada na década de 1980 pelo arqueólogo 
Ulisses Pernambucano de Melo Neto com base nos estudos aplicados sobre a casa franciscana de Igarassu, 
em Pernambuco, a mesma linha de raciocínio então desenvolvida permaneceu no âmbito das inquietações 
dos pesquisadores do tema. até 2018 quando se espera concretizar o exame físico direto da unidade 
erigida na Paraíba. 

Aos dados e elementos históricos coletados inicialmente vieram juntar-se, ao longo deste lapso temporal, 
várias outras constatações que, embora de forma isolada, foram sendo somadas aos entendimentos 
iniciais. A lógica, mantida no campo da hipótese, parece ter agora a possibilidade de ser verificada. Diante 
disto, apresenta-se neste documento, com suporte na arquitetura comparada, a projeção de indícios e 
evidências anteriormente registrados em Pernambuco por Melo Neto, sobre o edifício religioso paraibano. 
Esta atividade projetiva será a base do planejamento preditivo das futuras atividades de campo, 
submetidas ao preceito da mínima intervenção física, objetivando aprofundar o conhecimento do bem. 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Historicamente, considera-se que o convento franciscano é parte integrante de uma realidade maior, mais 
ampla e mais complexa que é o contexto urbano do núcleo onde se localiza. Enfoca-se, por esta razão, o 
conjunto arquitetônico (inclusive a cerca conventual) enquanto configuração de uma unidade analítica que 
apresenta uma estrutura de arranjo espacial própria, no sentido de ser este objeto exemplar único, igual 
apenas a ele mesmo.  

O arranjo, enquanto disposição técnica da ambiência, adota o ponto de vista do sociólogo francês Jean 
Baudrillard (1973, pp. 21-35), quando delimita e atende aos requisitos culturais e operacionais consagrados 
pelas complexas relações sociais desenvolvidas. No caso, o arranjo em apreço foi materializado pelo grupo 
religioso constituído pela Ordem Franciscana, por sua vez, incluída no âmbito da Igreja Católica Apostólica 
Romana. 

Ainda segundo Baudrillard, esta estrutura se baseia na compreensão de que  

[... os ambientes] ordenam-se em torno de um eixo que assegura a cronologia regular das 
condutas. Neste espaço [...] cada cômodo por sua vez interioriza sua função e reveste-lhe a 
dignidade simbólica, completando a casa com a integração das relações pessoais no grupo 
semifechado [que os ocupam]. (BAUDRILLARD, 1973, p.23) 

Convém ter em mente que “a materialidade é um atributo inerente, mas que não esgota o objeto 
culturalmente considerado. Do contrário, tomado por suas características físicas, o objeto informaria 
apenas sobre sua própria materialidade” como ensina Marcelo Rede (1996, p. 265) no artigo “História a 
Partir das Coisas: tendências recentes nos estudos de cultura material”. 
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O Convento, enquanto unidade espacial a ser estudada, está inserido em um conjunto maior de objetos 
arquitetônicos assemelhados, composto pelos diversos edifícios dessa Ordem Religiosa, espalhados pelo 
Nordeste do Brasil e, enquanto elemento deste, será também enfocado. 

Sob esta ótica, o edifício franciscano de João Pessoa vai ser interpretado como integrante do conjunto 
formado pela “Escola Franciscana do Nordeste”, nos limites e na compreensão consolidada pelo arquiteto 
francês Germain Bazin na obra clássica Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil (1983, p.137), na qual 
justifica a adoção deste ponto de vista por acreditar que estas construções formam 

uma das criações mais originais da arquitetura religiosa no Brasil: o grupo de conventos 
construídos pelos franciscanos no Nordeste, entre Salvador [sic] e a Paraíba (atualmente 
João Pessoa). Mais do que a obra dos jesuítas, que propagava na Colônia de Santa Cruz os 
tipos de templos e formas arquitetônicas em uso na metrópole, os conventos franciscanos 
desta  região apresentam soluções inéditas, cujo desenvolvimento lógico, que tem como 
ponto de partida tipos formados na segunda metade do século XVII, pressupõe uma 
verdadeira escola de construtores pertencentes à Ordem. 

Dentro deste agrupamento deve-se examinar o objeto de estudo (Convento e Igreja franciscanos) como 
integrante de subconjunto arquitetônico caracterizado pela torre sineira recuada, pelo frontispício de 
fachada escalonado e ainda restrito à composição do adro escalonado ao qual parece estar filiado, qual 
seja, aquele do qual participam os conventos de Paraguaçu, na Bahia, de Sirinhaém em Pernambuco e este 
de João Pessoa, na Paraíba (os dois últimos ainda encobertos), reiterado na visão do arquiteto 
pernambucano Glauco de Oliveira Campello, em O Brilho da Simplicidade (2001, p. 44) no qual menciona 
que o subconjunto de contraponto seria aquele ao qual estão integrados os estabelecimentos do Recife e 
de Igaraçu. Diz Campello que 

o que dá a esse grupo de construções franciscanas um caráter de ineditismo, de solução 
exclusiva, não é só a presença, num mesmo complexo, desses elementos morfológicos, 
mas o modo como eles se organizam, a partir de uma concepção espacial e não apenas 
decorativa.  

De acordo com o mesmo arquiteto,  

a atitude dos franciscanos seráficos, fundamentada em sua tradição religiosa e filosófica, 

de místico respeito à natureza a às manifestações vivas da natureza, na forma de louvar a 

Deus através do amor pelos objetos de sua criação – que se manifestava na assimilação de 

novos meios e de novas influências étnicas – levou à construção de conjuntos 

organicamente articulados e naturalmente integrados ao ambiente, onde a complexidade 

e, em muitos casos, as fases diferentes da obra não afetavam o seu caráter 

unitário.(CAMPELLO, 2001, p.41) 

Cabe ainda refletir que as unidades religiosas em geral (entre elas as franciscanas) ao fazerem parte de um 
contexto maior onde se inserem, contribuem como ícones do sistema sob o qual foram introduzidas, um 
dos elementos indispensáveis do poder que, com base nesses símbolos, consolida a vontade política. 
Reiterar a estrutura, inclusive física, deste sistema justifica e explica, por exemplo, nos núcleos históricos 
originários, a presença das Casas de Câmara (e Cadeia), símbolos do controle e domínio, associados 
também aos edifícios religiosos.  
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Esta percepção contribui para entender que a dinâmica dos edifícios religiosos se baseou na permanência 
do existente, com ampliação (e pouca remoção) dos edifícios a se espalharem sobre o terreno. O mapa 
reproduzido na Figura 1 ilustra esta distribuição urbana, fruto de decisão técnica prévia com vistas a esta 
consolidação. 

O CONVENTO FRANCISCANO DE SANTO ANTÔNIO DE IGARASSU  

As casas da Ordem franciscana foram instaladas em diversos locais da região Nordeste do Brasil desde o 
primeiro século da ocupação do território pelos portugueses, como parte da estratégia de materialização 
da posse. Em Igarassu não foi diferente. O núcleo originário do estabelecimento refere o ano de 1588 como 
o de sua instalação. A fábrica inicial, naturalmente, se restringiu à constituição de uma morada para os 
missionários que para ali foram destacados, abrigo realizado com a rapidez indispensável.  

O processo de consolidação da presença franciscana em solo urbano nordestino, em geral, se refletiu na 
arquitetura religiosa de forma significativa ao longo do tempo, com a ampliação e sofisticação decorativa 
dos conjuntos até a segunda metade do século XVIII. Esta dinâmica se traduziu no crescimento do 
programa funcional dos diversos edifícios que integravam esses monumentos religiosos.  

O convento de Igarassu é bem tombado em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN desde 1938. Este status faz com que esteja automaticamente sob acautelamento de 
Pernambuco, por força de Lei. Desta forma, na década de 1980 foi objeto de projeto e de obras de 
restauração desenvolvidos pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, 
instituição responsável pela proteção do patrimônio cultural no Estado. Esta ampla iniciativa de 
recuperação previu a ampliação do conhecimento primário do bem com o uso de técnicas de prospecções 
arquitetônicas e arqueológicas.  

O CONVENTO FRANCISCANO DE JOÃO PESSOA  

Este conjunto arquitetônico de João Pessoa (antiga cidade de Nossa Senhora das Neves) é bem tombado 
em nível federal pelo IPHAN desde 1952, excetuada a Capela da Ordem Terceira que foi reconhecida como 
patrimônio cultural tanto pelo viés histórico como das belas artes ainda em 1938. 

Para tratar da trajetória histórica da casa dos franciscanos na capital da Paraíba, ninguém melhor do que o 
cronista dessa Ordem, o Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, autor da obra monumental intitulada Novo 
Orbe Seráfico Brasílico.  

Testemunha ocular do desenvolvimento da arquitetura franciscana no século XVIII, o autor faleceu aos 07 
de julho de 1779. Entretanto, esta baliza cronológica, já por si suficiente para circunscrever o período de 
observação desse cronista, pode ficar mais acurada ao se agregar o dado que a obra foi impressa entre 
dezembro de 1764 e maio de 1768.  

Segundo Jaboatão, a consolidação do núcleo inicial do Convento paraibano se deu “pelo mês de março do 
sobredito ano de 1589 [...] [quando] escolheu-se o sítio para a nova fundação e é o mesmo em que ao 
presente se acha o convento. Não há escritura da sua doação, nem assento, ou memória alguma de quem a 
fizesse *...+” 
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A respeito da localização do edifício (Figura 1), o Cronista é preciso quando descreve que 

Fica em uma meia baixa que se forma ao descer da cidade no fim da rua principal que, 
começando donde acaba a estrada comua que vem de Pernambuco e Goiana, no 
arrabalde de São Gonçalo, igreja antiga na qual depois fundaram os padres jesuítas o seu 
colégio, vai correndo direita em bastante distância até o nosso convento. Deste se faz 
ainda alguma descida ao lado esquerdo para o que chamam varadouro, porto principal do 
rio, o qual se não vê por alguns altos que se levantam entre o mesmo rio e a cidade. Pelo 
frontispício da igreja, que olha para a cidade à parte direita e no fim do alto da povoação, 
fica a igreja matriz também no fim de outra rua, que correndo emparelhada com a 
principal pela parte do poente vai acabar fazendo travessa na mesma rua direita aonde 
chamam a baixa. Entre o frontispício da nossa igreja e fim da rua principal e direita, 
atravessa a outra rua que busca o varadouro e corre da mesma sorte e parelhas com a 
principal pela baixa e lado do nascente descendo-se desta para ela junto à Misericórdia. 
Pela parte do oeste e já pegando pela baixa aos mangais do rio, corre o muro e cerca do 
convento e é das mais amplas que têm as casas da província. [...] Tem dentro uma fonte 
nativa, de boa e salutífera água, a qual brota das entranhas duras de uma pederneira e 
esta com o tempo se tem averiguado ter princípio nas baixas e beiras deste rio da Paraíba.  

O cronista franciscano refere que a origem da presença da Ordem na Paraíba deve-se ao 

grande desejo do povo e dos que governavam terem convento de religiosos na sua 
cidade[...] assim, juntos os materiais se deu princípio à obra, se concluiu em breve tempo 
uma casa, ou recolhimento, com doze celas, claustro e oficinas com seu oratório. Neste se 
recolheram os religiosos, tratando de levantar igreja, que acabaram brevemente, 
dedicada ao glorioso Santo Antônio que se havia escolhido por patrão da custódia e era a 
segunda casa que lhe consagravam. 

O Sargento-mor Diogo de Campos Moreno, no ano de 1609 ao elaborar a “Relação das Praças fortes, 
povoações e cousas de importância que sua Majestade tem na costa do Brasil *...+” registra que 

Nesta povoação a que chamam cidade, há três mosteiros, com seus frades, a saber, um de 
São Francisco, que bastava, mui bem acabado e capaz de muitos religiosos, um do Carmo 
que se vai fazendo, e um de São Bento que se fabrica e uma Casa da Misericórdia mui bem 
lavrada e a Sé, mais pobre que todas, porque não é de particular. Tem mais uma rua de 
mui boas casas de pedra e cal que se vão acabando e outras de taipa, que tudo promete 
haver de ser lugar fermoso, bem assentado, mui sadio e mui abundante e por todas essas 
cousas há de ser mui povoado se o ajudarem e tiver bom governo. Ao pé deste lugar está 
uma fonte maravilhosa que sara do mal de pedra, que os que padecem dele a tem por 
milagrosa. (MELLO, 1984, p. 193) 
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Figura 1: Detalhe do mapa da foz do rio Paraíba, incluindo a Cidade Frederica. Autor desconhecido.  

                                                    1-Convento franciscano 2-Rua Direita 3-Varadouro/porto           4-Matriz 
5-São Bento  6-Misericórdia 7-cerca conventual           8-Fonte d´água 
A gravura integra a obra de Gaspar Barleus (1584-1648) editada em Leiden, 1647. 

Cabe lembrar que, em 1639, Elias Herckmans representante dos interesses neerlandeses nesta parte do 
Brasil, ao observar a estrutura religiosa então presente na Cidade Philipeia (de Nossa Senhora das Neves) 
disse no “Relatório sobre a Capitania da Paraíba”, a respeito dos franciscanos que 

A cidade Frederica está situada ao comprido sobre a eminência do monte que fica 
defronte da baía do Varadouro. Contam-se nela seis igrejas e conventos, que são os 
seguintes: o convento de São Francisco é o maior e o mais belo; está cercado de um 
muro e dentro foi construído muito regularmente. No ano de 1636 os frades e 
particularmente o guardião Frei Manuel de Santa Maria, tendo-se metido a escrever 
cartas a Matias de Albuquerque, governador do rei, as quais caíram em poder dos 
neerlandeses, expulsou-se das terras o guardião; e como os soldados do rei, capitaneados 
por Francisco Rebelo, invadiram a Capitania, os frades de São Francisco foram retirados do 
convento em virtude da resolução tomada pelos Conselheiros Políticos e o convento [foi] 
fortificado para servir de asilo ou refúgio aos mercadores neerlandeses em ocasião de 
necessidade. [...] Presentemente [1639] alojam-se nesse convento o Diretor da Capitania e 
os soldados que estão aí de guarnição.” (MELLO, 2004) 

Justificada e analisada a decisão de instalação e a consequente edificação do conjunto franciscano da 
Paraíba, é ainda Frei Jaboatão, na mesma Crônica, quem estuda este sítio sob diversas abordagens no 
percurso linear do tempo. Cabe comentar que os escritos do frade permitiram o conhecimento da dinâmica 
franciscana local, o que se constitui raro testemunho documental, de valor inestimável. 
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Acerca da cronologia e organização arquitetônica do núcleo inicial do antigo Convento, observa Jaboatão 
que  

sendo certo que a primeira planta desta casa se foi com o tempo continuando, não 
achamos contudo sobre isto coisa certa; e só que pelos anos de 1602, sendo aqui guardião 
Frei Francisco dos Santos e comissário das aldeias juntamente, se fizera muita parte desta 
casa. A este sucedeu Frei Francisco dos Anjos e parece que, no tempo deste prelado, que 
foi os três anos do custódio Frei Leonardo de Jesus a segunda vez, se concluiu com toda a 
obra do convento e igreja: porque entrando sucessor deste o venerável Frei Cosme de São 
Damião, cuidou em fazer-lhe cerca, como fica dito, levantando o muro de pedra e barro; e 
é sem dúvida que ocupar-se nesta fábrica, foi porque a do convento e igreja estaria de 
todo concluída, ao menos no que tocava ao material de pedreiros; porque de outra sorte a 
não largaria aquele prelado para se ocupar em outra menos necessária. 

Do velho núcleo ao convento reformado (no sentido de ampliado) continua a narrativa: 

Nesta [casa] da Paraíba se foram continuando os seus prelados [depois de 1655] até o 
presente  [em torno de 1760] como também as obras do convento, que vemos ser todo 
fabricado de novo, assim em igreja como em corredores. Destes, não temos assento 
quando se lhe desse princípio. São de um só sobrado e, sem demasia de grandeza, [era] 
dos mais amplos e bem proporcionados da Província. Fora da sua quadra principal tem 
outro corredor sobre si, o qual pega do fim do que vai ter à capela-mor e dali busca a 
parte do nascente. A par deste se fez os anos passados de 1751 para 1752 a sacristia nova 
que até então era para baixo do corredor que busca a capela mor. Está fabricado pela 
mesma ideia e arquitetura da que tem o convento de Olinda. Fica também por detrás da 
capela mor com uma boa e vistosa varanda por cima que ocupa todo o vão da mesma 
sacristia. Para o lugar que era da antiga [sacristia] se passou o que chamamos casa, ou 
capela do capítulo, que é consagrada à Senhora do Rosário e pelo anterior do antigo 
[capítulo] se estendeu a casa da portaria que tinha até ali o defeito de pouco espaçosa; e 
com estas mudanças e novas fábricas se puseram na última e melhor perfeição todas as 
obras deste convento. 

Quanto à Igreja conventual 

é da melhor e mais ajustada arquitetura de todas as que temos, com bons e perfeitos 
retábulos de tribuna e altares. E também de painéis e forro do seu teto com molduras de 
talha e boas tarjas da mesma, distribuídas pelo primeiro cornijamento da parede sobre 
que assenta o seu forro. É também nova esta igreja e ainda que não há assento do ano em 
que se lhe deu princípio sabemos contudo que pelos de 1718 e seguintes se trabalhava na 
sua fábrica. (...) O seu frontispício é o mais vistoso não só de todas as nossas igrejas mas 
ainda das que por estas partes se acham. Está fundado sobre cinco arcos de pedra lavrada 
e da mesma são todos os seus cornijamentos e mais obras com que se remata. Três destes 
arcos correspondem ao corpo da igreja e sobre eles assenta parte do coro. Os outros dois 
que ficam aos lados destes, pelo da esquerda se entra para a casa da portaria e pelo outro 
da parte direita se passa para a capela e obras da Ordem Terceira. Fica este frontispício 
correspondente à rua direita da cidade, no fim da qual e meia descida, em que acaba 
entre a rua que atravessa e o pátio do frontispício está o cruzeiro do convento. 
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Já a respeito do cruzeiro e do adro, o franciscano atesta que 

é esta obra não só de grande vulto, mas também de vistosa perspectiva, perfeita e curiosa 
fábrica, tudo de pedra de moldura, em forma oitavada, de alguns vinte palmos de altura 
em quatro corpos, até o último em que assenta a cruz que, à proporção desta base, é de 
altura a ela correspondente e da mesma forma oitavada. Deste cruzeiro, passada a rua 
travessa, até a qual chegam os muros do convento por ambos os lados, se faz uma 
espaçosa entrada de mais de cinquenta passos de largo, começando a subir alguma coisa 
para o frontispício da igreja. Deste até onde começa aquela entrada haverá a longitude de 
cem passos. Todo este pátio que começando na largura referida vai estreitando até acabar 
na do frontispício da igreja, está cercado do referido muro, bastante alto, com suas voltas 
e remates por cima e duas pirâmides no fim de uma e outra parte da sua entrada. É todo 
ladrilhado de tijolo e fazendo ao princípio um degrau de pedra que corre direito de uma a 
outra parte dos muros e suas pirâmides, e depois deste um bastante pátio seguem outros 
degraus da mesma pedra em forma sextavada que fazem por todos sete, com os mesmos 
pátios ou distâncias proporcionadas entre uns e outros, até chegar ao frontispício. [...] 
Pela face deste [muro] estão abertas nas paredes de cada um dos seus lados umas como 
capelas, ou altares com seus arcos e nelas colocadas as imagens de Cristo, naquelas 
formas que representam os devotos passos da sua Sagrada Paixão. Com toda esta fábrica 
e arquitetura se faz esta entrada da igreja, e o seu frontispício, mui vistosa e divertida.  

A consagração do templo se deu, conforme Jaboatão, quando declara que 

No [ano] de 1734 achando-se pelo mês de dezembro, naquela cidade de visita o 
ilustríssimo Bispo Don José Fialho, pelo afeto que mostrava à nossa família [ordem 
franciscana] e o agradável que lhe conciliou este convento, e em especial a sua igreja, se 
dignou sagrá-la; e no dia de São Silvestre, último deste sobredito mês e ano [...] se 
consagrou este templo. 

Para além dos registros e análises dos aspectos administrativos e arquitetônicos Jaboatão apresenta em 
sua Crônica observações detalhadas quanto aos materiais construtivos empregados na edificação. Sob este 
aspecto registrou que 

na cerca do convento se tirou e tira, ainda que já hoje com algum trabalho de desmontar a 
terra pelos seus altos, toda a pedra, assim de cantaria como as mais que é necessária a 
qualquer obra ou edifício. Consta de vários bancos, como explicam os mestres da arte. Do 
primeiro que se cobria ao princípio, e pelas baixas de pouca terra, e em muitas partes 
descoberto, se tira a pedra tosca e dura de alvenaria, do segundo, outra menos áspera, 
mas forte, de que se faz perfeita e forte cal, do terceiro, cabeços para fortalecer as 
paredes, e do quarto a que se serve para se lavrarem portais e outras semelhantes peças, 
não tão dura e áspera como as primeiras, mas muito mais alva, sólida e lisa da qual se 
fazem perfeitas lavragens. Toda serviu de grande conveniência e menos custo para as 
obras do convento, que muito depois se levantou de novo, tirando-se de dentro da sua 
cerca todo o material de pedra, cal e também o saibro, que serve em lugar de areia, e é 
uma terra um tanto vermelha, que depois de tirada alguma se segue esta até se dar com o 
primeiro banco da pedreira, e tudo isto se tira dentro do terreno da cerca, sem a moléstia 
de o pedir e comprar fora. Também é tradição que dentro desta cerca se tirou toda a 
madeira para a formatura do primeiro conventinho e, por muitos anos, a lenha para o 
gasto comum da casa. 
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Com respeito aos irmãos terceiros e a Casa destes, prossegue o mesmo franciscano: 

No ano de 1704 se acha um assento na mesma ordem terceira no qual se diz que aos três 
dias do mês de setembro daquele ano foi acordado em Mesa se fizesse a capela da ordem 
[...] não consta porém quando se lhe desse princípio, nem se dissesse nela a primeira 
missa. É consagrada às chagas do seráfico patriarca que tomaram por titular e veneram o 
altar mor da sua capela. É esta [capela] de bastante corpo, com seu arco de talha e grades 
para o da nossa igreja, à parte do evangelho. Tem sacristia por detrás da capela mor e por 
cima uma boa varanda que lhe serve de consistório. 

Mantido o sabor da grafia corrente no século XVIII, vale repetir o cronista franciscano que 

por outros particulares se colhe que se não teve logo [começo a construção da capela] que 
se findou o mesmo convento [da ordem primeira], não se passarão muitos anos [....] e se 
não começarão logo nos princípios da caza, não seria muito depois [de 1648, mas] não se 
encontra outra [noticia] athe o anno de 1704 em que se acha hum assento na mesma 
ordem, no qual se diz que aos três dias do mez de Septembro daquelle anno foi acordado 
em Meza que se fizesse a Capella da Ordem [....]. Não consta porém quando se lhe desse 
principio nem se lhe dissesse  nella a primeyra missa. He consagrada as chagas do Seráfico 
Patriarca [...] e venerão no altar mor da sua Capella. 
He esta de bastante corpo, com arco de talha, e grades para o da nossa igreja, à parte do 
Evangelho. Tem sachristia por detrás da Capella mor, e por sima huã boa varanda, que lhe 
serve de consistório. Para este se sobe por huã escada pela parte de fora que responde ao 
convento e por alli hão de levantar agora a sua Via Sacra  a comunicar-se com a nossa, 
pela qual entramos para a sua Igreja por huã porta travessa que para ella dá passagem aos 
Religiozos. 
Tem hoje já concluída a sua caza de exercícios para a qual se passa da sua sachristia pela 
parte que corresponde à cidade. Tem de fundo cento e vinte e seis palmos e quarenta e 
sete de largo e pelo fundo dela, que he subterrâneo hun carneyro, ou cemitério com dez 
sepulturas, sinco por cada lado em forma de capelas, e por cima todo de abobeda com 
escada de pedra que para ella desce, e se lhe lançou a primeyra  [pedra] ao seu alicerce a 
vinte de mayo de 1748. (JABOATÃO, 1768) 

Pode-se supor que o conjunto arquitetônico tal como existiu ao tempo de Jaboatão (meados da segunda 
metade do século XVIII) correspondeu ao momento máximo desta unidade franciscana no longo período 
em que permaneceu com uso religioso, tanto na expansão dos edifícios quanto na elaboração de 
acabamentos e bens integrados.  

Com o processo de decadência que atingiu todas as Ordens religiosas no Brasil, iniciado nos meados do 
século XIX, suas casas foram sendo esvaziadas e subutilizadas de forma progressiva. Esta condição pode ser 
verificada em praticamente todas as unidades franciscanas do Nordeste brasileiro quando alguns dos 
ambientes que as integram receberam novos usos ou foram simplesmente abandonados. É o início do 
rompimento do sentido de unidade que permeou o sistema desde sua criação. 

Sobre este longo período, que culminou na expulsão das Ordens religiosas do Brasil, escreveu Frei Elói 
Dionísio Piva que 

Concretamente, uma das medidas responsáveis pela critica situação das ordens religiosas 
no final do Império – situação colocada em termos de sobrevivência – foi o Aviso do 
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Ministro da Justiça, José Thomaz Nabuco de Araújo [Filho] de 19 de maio de 1855. Por 
este Aviso o Governo suspendia a permissão que concedia às ordens [religiosas] para 
receberem noviços, até que se fizesse um acordo com a Santa Sé e neste acordo fossem 
estabelecidas as diretrizes que iriam nortear uma reforma nas ditas ordens. Mas, 
perdurando a interdição e não acontecendo o acordo, o Aviso tornou-se uma das causas 
imediatas da lenta extinção em ato. [gestão de Nabuco Filho: 06.09.1853 a 04.05.1857] 
Inicialmente, em relação ao Aviso de 1855, parece que os religiosos não se deram conta 
da real intenção do governo e, portanto, do alcance da medida, que, aliás, não era a 
primeira a ser tomada na perspectiva iluminista da politica religiosa de então. Porém, com 
o passar dos anos e colocados diante de uma tendência despovoadora que se evidenciava, 
os religiosos atingidos – não só os franciscanos – experimentam inquietação e alarme. 
(PIVA, [20--] pp. 20-21) 

Na sequência do abandono da casa franciscana de João Pessoa, podem-se registrar nas palavras de Glauce 
Burity, algumas particularidades quanto aos novos usos ali instalados, calcados inclusive na transferência 
de propriedade para a Cúria Metropolitana.  

[...] [Apresenta-se aqui] algumas considerações sobre a transformação do Convento de 
Santo Antônio em Seminário Diocesano. Na verdade, a 26 de abril de 1894, instalaram no 
velho conjunto dos franciscanos o Seminário Diocesano e o Colégio Diocesano Pio X, cuja 
iniciativa coube ao primeiro Bispo da Diocese da Paraíba – D. Adauto Aurélio de Miranda 
Henriques. Nesta ocasião, o Senhor Bispo encontrou o Convento ocupado pelo Governo 
da República, o qual mantinha neste local, desde 10 de outubro de 1885, um hospital 
militar e uma escola de aprendizes marinheiros. Temos ainda documentos de 10 de 
outubro de 1893 do Frei Antônio de São Camillo de Lellis [...] no sentido de ceder o 
Convento de São Francisco [sic] situado naquela cidade para ser instalado o Seminário. 
(BURITY, 1988, p.105) 

Em função dos conceitos adotados para a execução dos trabalhos a serem desenvolvidos no Conjunto 
Franciscano (em especial aquele que trata da mínima intervenção) a equipe técnica envolvida nos estudos 
do Convento de João Pessoa aponta para a aplicação de um modelo preditivo como o de melhor relação 
custo/eficiência de resultados, isto é, o modelo a desenvolver será determinado pela questão central que 
se quer solucionar, qual seja a de esclarecer a trajetória histórica da edificação em sua totalidade – igreja e 
convento. 

O desenvolvimento deste modelo, entendido no sentido de anunciar previamente o que deve acontecer, 
será operado, conforme já referido, sobre uma base teórica anterior, a saber, os estudos acerca do 
Convento e Igreja de Igarassu, em Pernambuco, os quais desvendaram a trajetória arquitetônica daquele 
imóvel. (MELO NETO, 1993, p.329) 

A análise do processo evolutivo (que inclui acréscimos e supressões) do conjunto conventual paraibano 
pretende estabelecer e verificar eventual vínculo com a trajetória do estabelecimento coirmão de Igarassu 
cuja hipótese de campo deverá ser objeto de comprovação na Paraíba, tal como foi percebido pelo 
arqueólogo Melo Neto, na forma avaliada a seguir e divulgada na Revista do Instituto Arqueológico, 
Histórico e Geográfico Pernambucano em 1993, lançando-se mão desse material como base de um padrão 
de comportamento da arquitetura franciscana do Nordeste brasileiro.  
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Esta lógica comportamental teria produzido e consolidado o desenvolvimento estrutural da casa de 
Igarassu pois segundo Renato Kipnis (1996, p.34)  

O comportamento e suas mudanças ao longo do tempo produzem modelos, [pois] quando 
um pesquisador descobre um conjunto de observações e desenvolve hipótese para 
explicar o padrão observado, esta tem implicações preditivas para observações futuras. 
[...] Se os dados [recolhidos] são compatíveis com as previsões, a hipótese é validada 
cientificamente.  

Sobre o tema, o mesmo Kipnis (1996, p.34) afirma que o desenvolvimento da predição “pode se dar 
segundo uma perspectiva puramente dedutiva, baseada em teorias ou, de uma forma puramente indutiva, 
baseada em observações empíricas” e arremata mais adiante que “uma estratégia mais eficiente é a 
utilização de modelos que incorporem as duas perspectivas, teórica e empírica”. 

ARQUITETURA COMPARADA 

Expressão entendida como ferramenta utilizada nos estudo de objetos arquitetônicos tendo por base as 
semelhanças, os pontos em comum que aproximam por tipificação, exemplares construídos, no mais das 
vezes, dedicados ao mesmo uso. As considerações apresentadas no desenvolvimento do tema acima 
induzem ao “manuseio” deste método que será mais eficiente quanto mais os edifícios a comparar forem 
estudados interdisciplinarmente.  

Diante desta possibilidade, a oportunidade surgida em 2018 focada na incursão sobre o repertório 
arquitetônico do convento paraibano fez a equipe técnica envolvida remeter ao conteúdo produzido 
décadas passadas em Igarassu, conforme referido anteriormente. E as peças começaram a encaixar 
durante as observações visuais recorrentes realizadas na Paraíba, ocorridas ao sabor de cada momento, 
independentemente de serem ou não o foco das análises.  

No edifício franciscano de João Pessoa é chegada a hora de ser testada a hipótese do desenvolvimento 
(percurso) arquitetônico, com base nas evidências materiais identificadas na Casa pernambucana na 
década de 1980, apoiadas na rica documentação histórica disponível.  

Os trabalhos então realizados permitiram identificar elementos que, analisados em conjunto, levaram à 
construção da hipótese de que, em Igarassu, a morada inicial se constituiu da pequena quadra fechada 
sobre o vazio de diminuto claustro, com a igreja inicial acoplada lateralmente. Com o crescimento das 
demandas, tanto internas quanto externas, este núcleo primeiro foi submetido a ampliação que previu a 
construção que envolveu o núcleo inicial e posterior demolição do bloco originário para ampliação da área 
aberta do claustro. 

Os desenhos que integram as Figuras 1 e 2 apresentam esboços realizados no período das pesquisas pelo 
arquiteto (já falecido) Glauciano Marcos de Lima e Silva, técnico que integrou a equipe de Melo Neto. 
Procuraram demonstrar a linha de raciocínio desenvolvida com base nos dados históricos e evidências 
materiais localizadas nos maciços por meio de técnicas prospectivas. 
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Figura 1: Esquema gráfico em planta baixa e perspectivas do núcleo originário do Convento franciscano de Igarassu/PE (séculos XVI e XVII); 
Figura 2: Esquema gráfico em planta baixa e reconstituição presumida do Convento no início do século XX. 

Fonte: MELO NETO (1993, p. 339-343) 

Cabe referir que o produto desta pesquisa está divulgado em artigo publicado na Revista do Instituto 

Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – RIAHGPE, sob o título “Arquitetura Franciscana: 

tempo e forma”. (MELO NETO, 1993, p. 329) 

As evidências mais estruturadoras encontradas no âmago dos maciços que limitam o atual claustro, 

esquecidas sob espesso nivelamento de argamassa, podem ser visualizadas no local, após as prospecções 

arquitetônicas então executadas. Cabe ressaltar que nem todas as intervenções nos maciços foram 

mantidas expostas pelos restauradores de então, como recomendado universalmente, para garantia da 

socialização das informações e do sentido pedagógico da pesquisa. 

As Figuras 3, 4 e 5 ilustram estas ocorrências conforme referido abaixo: 

a. Vãos de janelas de fachada, no térreo, localizados na parede de sudeste (batedores rebaixados na 

cantaria indicam folhas abrindo para o interior do claustro); 

b. Lavabo de cantaria de arenito (cuja taça projetada foi cortada) que necessariamente era abastecido 

a partir do exterior (parede sudeste); 

c. Pórtico do vão de passagem contíguo elaborado em pedra, cujo rebaixo de batedor indica vão 

abrindo para o atual corredor interno do convento, antes o espaço externo (parede a sudeste); 

d. Cantareira (abastecimento e filtragem de água), alimentada a partir do exterior (parede a 

sudoeste). Na Figura 6 pode ser visto exemplar semelhante que se mantinha em uso em 2007 no 

Convento franciscano de Ipojuca/PE; 

5512



 

e. Vãos de janelas de fachada localizados na parede a nordeste (batedores rebaixados na cantaria 

indicam folhas abrindo para dentro do claustro, no pavimento superior); 

f. Na mesma parede do item e. sobreviveram remanescentes da linha do beiral acabada em tríplice 

telha, cortada durante as adaptações ocorridas a partir do século XVIII 

 

    
Figura 3: Vista de uma das paredes do claustro do Convento de Igarassu, Pernambuco, onde foram descortinadas as janelas de fachada do núcleo 

religioso originário e partes remanescentes de lavabo, elemento arquitetônico que reitera a condição anterior de paramento limite desta 
parede, uma vez que o abastecimento da pia se fazia pela face exterior do edifício. 

(Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica, 2018) 

 
 

  
Figura 4: Trecho da parede a sudoeste, visto pelo corredor do claustro onde estão evidenciados nichos, armários e uma cantareira, equipamento 

de abastecimento de água, onde os dois maciços laterais no inferior do vão suportam o tabuado que sustém um filtro de argila.                                
A água é introduzida do exterior por pequeno vão na parede. 

(Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica,, 2018) 

 

b 
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d 

a 
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apoio as jarras de cerâmica 
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Figura 5: Porção da parede limite do atual claustro localizada a nordeste, visto do corredor interno, no pavimento superior.  
Nesta imagem surgem um tímido vão de janela com batedor voltado para o claustro e trecho de um beiral de tríplice telha,  

devidamente cortado para desaparecer sob o novo revestimento.  
(Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica,, 2018) 

 
Figura 6: Cantareira e filtro de calcário ainda em funcionamento (2007) no Convento franciscano de Ipojuca, Pernambuco. 

(Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica,, 2007) 

Com base nos contundentes dados, inter-relacionados pela lógica dos pesquisadores e transformados em 
hipótese, o estudo de arqueologia da arquitetura que está para ser aplicada no edifício franciscano de João 
Pessoa testará os indicativos dos dados colhidos em Igarassu nos trechos assemelhados verificados no 
conjunto paraibano.  

e 

f 

5514



 

 

Figura 7: Planta baixa do pavimento térreo com a projeção dos dois momentos previamente identificados em João Pessoa. Ver Figura 9 
(Fonte: Levantamento cadastral, Grillo & Werneck, 2015) 

 
                                                           Núcleo do conventinho originário, inclusive igreja. 

Expansão da ocupação do Conjunto franciscano da Paraíba a partir do século XVIII 
                                                           Faixa do claustro inicial demolida quando do processo de ampliação do espaço aberto. 

Pontos a pesquisar, preditivos.   Pontos a pesquisar, evidências. 

 
 

 
Figura 8: Planta baixa do pavimento superior com indicação dos pontos de futura prospecção. Método preditivo. Ver Figuras 10 e 11 

(Fonte: Levantamento cadastral, Grillo & Werneck, 2015) 
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Cabe ainda ressaltar que elementos da cantaria de calcário da estrutura originária (faces de cunhais) 
deixados à mostra durante o extenso e profundo processo de restauração levado a termo pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN nas décadas de 1970 e 1980 facilitam e qualificam a 
mínima intervenção pretendida no Projeto de Pesquisa Arqueológica a ser agora implantado, conforme 
demonstram as legendas nas Figuras 7 e 8. 

As Figuras 9, 10 e 11 ilustram as estruturas deixadas à mostra, identificadas quando das obras de 
restauração dos anos 1980 realizadas pelo IPHAN. Estas estruturas correspondem a trechos de cunhais em 
aletas compostos por blocos de calcário.  

 
Figura 9: Vista da galeria lateral à Igreja com evidências: (1 e 2) antigos cunhais dos edifícios anteriores à mostra. 

(Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica, 2018) 

 

 
Figura 10: Vista da galeria do pavimento superior (museu) com evidências: (3) antigo cunhal do edifício anterior à mostra. 

(Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica, 2018) 

1 

2 

3 
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Figura 11: Vista da galeria do pavimento superior com evidência: (4) cunhal do edifício deixado à mostra quando da  

última intervenção. (Fonte: Projeto de Pesquisa Arqueológica, 2018) 
 

O Projeto de Pesquisa Arqueológica de 2018 inclui entre seus produtos a elaboração de um Plano de 
Trabalho onde estarão indicados, quantificados e justificados os pontos e trechos de prospecção 
arquitetônica, a serem definidos com base no conhecimento adquirido até o presente. Desta forma, cabe 
ainda observar que, além dos pontos mais evidentes ilustrados acima, outros trechos dos edifícios 
integrantes do conjunto franciscano de João Pessoa deverão receber intervenção mínima com vistas ao 
eventual fortalecimento da linha de raciocínio. Assim, vale renovar o pensamento de Renato Kipnis (1996, 
p.34) quando conclui que “se os dados obtidos na pesquisa são compatíveis com as previsões, a hipótese 
estará validada cientificamente”. 

Com o exposto, entende-se que não basta conhecer isoladamente a trajetória arquitetônica do Convento 
franciscano de João Pessoa. A ampliação das pesquisas permitirá e ensejará, além de testar a hipótese 
elaborada desde 1980, a divulgação do conhecimento ampliado por ela para a sociedade, conforme 
determinam a legislação e as recomendações de proteção ao patrimônio cultural. 
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DE TIJOLO EM TIJOLO: DETALHES CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES DA 
QUARTA COLÔNIA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RIO GRANDE DO SUL 

BRICK IN BRICK: CONSTRUTIVE DETAILS OF THE FORTH COLONY BUILDINGS OF THE ITALIAN 
IMMIGRATION IN RIO GRANDE DO SUL  

 
DE LADRILLO EN LADRILLO: DETALLES CONSTRUTIVOS LAS EDIFICACIONES DE LA CUARTA COLONIA 

DE LA INMIGRACIÓN ITALIANA DEL RIO GRANDE DO SUL 
 
 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo demonstrar o uso dos tijolos caracterizando as edificações da Quarta 
Colônia da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul através do redesenho de exemplares de casas.  No ano de 1875 foi 
iniciada a vinda de italianos ao estado, com a formação de três Colônias: Conde d’Eu, Dona Isabel e Nova Palmira, 
todas na região serrana do estado.  Com o crescente número de imigrantes, foi criada no ano de 1877 a Quarta 
Colônia da Imigração, a Colônia de Silveira Martins a primeira fora da região serra gaúcha. Cada Colônia formada, 
apresenta peculiaridades construtivas, influenciada pela cultura trazida da terra natal, pelas condições do novo meio e 
dos materiais presentes nestes locais. Os materiais mais utilizados nas primeiras colônias foram a madeira, a pedra e 
em poucos exemplares o tijolo, enquanto o tijolo caracteriza as edificações na região da Quarta Colônia da Imigração 
Italiana. A metodologia empregada foi o redesenho, através de levantamento de campo de sete edificações. Como 
resultado foi possível observar que as casas apresentam características comuns entre si, entre elas o uso de arcos nas 
janelas e portas, as paredes grossas e portantes, além da configuração espacial semelhante.  
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural; imigração italiana; Rio Grande do Sul; tijolos.  
 
ABSTRACT: The aim of this work is to demonstrate  the use of bricks characterizing the buildings of the Fourfh  Colony  
of italian Imigracion, in Rio Grande do Sul, through the redrawing of some houses. In the year 1875 the Italians began 
to come to the state, with the formation of three colonies: Conde d'Eu, Dona Isabel and Nova Palmira, all in the 
mountainous region of the state. With the growing number of immigrants, in the year of 1877 the Fourth Colony of 
Immigration was created, the Silveira Martins Colony, the first outside the region of Rio Grande do Sul. Each formed 
colony presents constructive peculiarities, influenced by the culture brought from the native land, by the conditions of 
the new environment and the materials present in these places. The most used materials in the first colonies were the 
wood, the stone and in few copies the brick, while the brick characterizes the buildings in the region of the Fourth 
Colony of the Italian Immigration. The methodology used was the redesign of buildings, through field survey of seven 
buildings. As a result, it was possible to observe that the houses present common characteristics among them, among 
them the use of arches in the windows and doors, the thick and bearing walls, besides the similar spatial 
configuration. 
KEYWORDS: cultural heritage; Italian immigration; Rio Grande do Sul; bricks. 
 
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo demostrar el uso de los ladrillos caracterizando las edificaciones de la 
Cuarta Colonia de la Inmigración Italiana en Rio Grande do Sul a través del rediseño de ejemplares de casas. En el año 
1875 se inició la llegada de italianos al estado, con la formación de tres Colonias: Conde d'Eu, Doña Isabel y Nova 
Palmira, todas en la región serrana del estado. Con el creciente número de inmigrantes, fue creada en el año 1877 la 
Cuarta Colonia de la Inmigración, la Colonia de Silveira Martins la primera fuera de la región sierra gaúcha. Cada 
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Colonia formada, presenta peculiaridades constructivas, influenciada por la cultura traída de la tierra natal, por las 
condiciones del nuevo medio y de los materiales presentes en estos lugares. Los materiales más utilizados en las 
primeras colonias fueron la madera, la piedra y en pocos ejemplares el ladrillo, mientras que el ladrillo caracteriza las 
edificaciones en la región de la Cuarta Colonia de la Inmigración Italiana. La metodología empleada fue el rediseño de 
edificaciones, a través de levantamiento de campo de siete edificaciones. Como resultado fue posible observar que las 
casas presentan características comunes entre sí, entre ellas el uso de arcos en las ventanas y puertas, las paredes 
gruesas y portantes, además de la configuración espacial semejante. 
PALABRAS CLAVE: patrimonio cultural; inmigración italiana; Rio Grande do Sul; ladrillos. 
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INTRODUÇÃO 

A imigração italiana no Rio Grande do Sul iniciou, no ano de 1875, com a formação de três colônias 
localizadas próximas entre si, localizadas no nordeste do estado, eram elas: Conde d’Eu (hoje Garibaldi), 
Dona Isabel (atualmente Bento Gonçalves) e Nova Palmira (hoje Caxias do Sul) (FROSI & MIORANZA, 1975). 
Com o crescente número de imigrantes, foi criada no ano de 1877 a Quarta Colônia da Imigração, desta vez 
afastada das outras, próximo a região de Santa Maria, surgindo assim a Colônia de Silveira Martins (DE 
BONI & COSTA, 1982). A partir de 1885, foram retomadas as campanhas para a imigração e diversas outras 
colônias foram formadas (BATTISTEL, 1990). Na figura 1 é demonstrado o mapa do Rio Grande do Sul e as 
colônias de imigração italianas.  

 
Figura 1: Mapa político do RS com as colônias da Imigração Italiana               

Fonte:  www.ibge.org.br. Adaptado pela autora, 2018. 

 
 

 
Em cada colônia formada, houve influência da cultura trazida e também das condições do novo meio e dos 
materiais presentes nestes locais para os imigrantes poderem edificar as suas casas. Com isso, estas 
edificações apresentam peculiaridades nas diferentes colônias. A madeira, a pedra foram os materiais 
protagonistas utilizados nas primeiras colônias enquanto que o tijolo foi o material construtivo mais 
utilizado na Quarta Colônia.   

 A QUARTA COLÔNIA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA 

 A Quarta Colônia que foi instalada fora da Serra Gaúcha, teve como nome inicial Arroio Grande, em 
seguida Núcleo Russo, após Núcleo de Santa Maria da Boca do Monte e finalmente em 1878 foi elevada à 
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categoria de “Colônia Imperial de Silveira Martins” (RIGHI et al., 2001). Estas diferentes nomenclaturas 
devem-se aos diferentes momentos da imigração que a região viveu. A primeira expedição com destino à 
região era formada por descendentes de alemães e russos que saíram de Porto Alegre em março de 1877. 
Chegaram no barracão improvisado de Val de Buia onde permaneceram por poucos meses, e foram 
assolados por pestes e epidemias, sendo fortemente dizimados (LORENZATTO, 1999). Isto é confirmado por 
Lorenzoni, (1975), ao declarar que os italianos que ali chegaram depararam-se com um grande cemitério 
improvisado.  No mesmo ano, no mês de junho (LORENZATTO, 1999) a primeira expedição de italianos 
destinada a Quarta Colônia desta etnia, era composta de 70 famílias de imigrantes que desembarcaram em 
Porto Alegre e seguiram de navio até Rio Pardo, de onde foram encaminhadas ao barracão dos imigrantes, 
em Val de Buia, hoje cidade de Silveira Martins, onde permaneceram até o loteamento e início das 
construções de suas propriedades (ANCARINI, 1914). Este barracão era localizado na encosta do planalto e 
era feito de madeira rústica e coberto com folhas de zinco, que media 40 metros de comprimento por 6 
metros de largura (SAQUET, 2002). Neste local os imigrantes permaneceram por vários meses até que 
ocorresse a delimitação e distribuição dos lotes a cada família (LORENZONI, 1975). Como as levas de 
imigrantes continuavam a chegar, no ano de 1878, ao lado do barracão foram construídos outros dois 
barracões (RIGHI et al. 2001).  

A formação de novos núcleos próximos a sede da colônia Silveira Martins foi uma consequência do 
aumento da quantidade de imigrantes que continuavam a chegar à região. Segundo Santin (1990 p.22b) “a 
partir da colonização de Silveira Martins, os núcleos nas proximidades começam a se estender, abrangendo 
desde a várzea do Vacacaí até o rio Soturno, em ambas as margens”. Foram assim denominados: o Núcleo 
Norte (Ivorá), Soturno (Nova Palma), Arroio Grande (hoje interior de Santa Maria), Jeringonça (Nova 
Treviso, interior de Faxinal do Soturno), Vale Vêneto (interior de São João do Polêsine) (MANFIO & 
BENADUCE, 2010). Além destes núcleos foram criados núcleos através de loteamento de terras 
particulares, é o caso de Pinhal Grande (COSTA, 2007).  

As dificuldades presentes nesta nova colônia eram costumeiras, semelhantes às primeiras colônias, 
entretanto, além dos dramas vividos em torno do barracão de Val de Buia, faltaram os pinheiros para 
oferecer os pinhões salvadores e a madeira para as casas (SANTIN, 2002). Enquanto isso na sede já existia 
uma pequena estrutura com comércios, carpintarias, ferrarias, mas em pequena escala, segundo Lorenzoni 
(1975).Assim, o espaço ia sendo ordenado, ruas sendo abertas, estradas sendo construídas, constituindo 
assim a Colônia de Silveira Martins (ZANINI, 2008).A partir do ano de 1888, Silveira Martins foi 
desmembrada e seu território dividido entre os municípios de Cachoeira do Sul, Santa Maria e Júlio de 
Castilhos, ficando a sede da colônia de Silveira Martins se tornou distrito de Santa Maria, sendo 
emancipada somente em 1987(ZANINI, 2008). 

Os primeiros registros de edificações na sede da colônia de Silveira Martins, aconteceram logo após a 
limpeza e delimitação dos lotes, no ano de 1889, cujo tamanho padrão era de trinta metros por cinquenta 
metros, e foram distribuídos aos colonos comerciantes, que fizeram suas edificações de madeira e cobertas 
de tabuinhas retiradas do mato (LORENZONI, 1975). Saquet (2002) relata que o local escolhido para a 
edificação provisória da diretoria foi também transformada em sede da Colônia de Silveira Martins, que foi 
executada pela firma Carvalho Bastos e Vieira num alojamento em alvenaria para a estada temporária dos 
imigrantes.  

Através do relato de Corte (1884), representante do governo real tem-se a informação de que a sede da 
Colônia de Silveira Martins e era uma colônia de propriedades particulares e cuja sede cita: 

5523



 

[...] Todos os 991 lotes estão ocupados, contém 600 casas de madeira, 170 de 
pedra e tijolos. Na sede são quase todas de material. Existem moinhos a vapor, 
muitos de água[...], várias casas de comércio, [...], ferrarias, serrarias, olarias.   

Esta dominância das edificações de tijolo também é observada no relato de Ancarini (1914) em que escreve 
“toda a zona do distrito, há 407 casas, quase todas de material.” Além disso, relata a presença de inúmeros 
comércios e pequenas indústrias, entre elas a presença de duas olarias.   

Conforme relato do padre Bombassaro (1925), Silveira Martins contava com cerca de 300 a 350 edificações 
de porte na segunda década do século XX, e que Silveira Martins possuía uma olaria. Cita ainda que Arroio 
Grande, possuía as maiores e mais típicas construções da imigração italiana.  

Os primeiros tijolos empregados eram resultantes da produção doméstica, feitos à mão, moldados em 
formas de madeira, depois queimados em fornos improvisados e assentados com barro (CECHIN, 2002). 
Segundo Bertussi (1983), eram feitos a mão e queimados em fornos de argila, sendo empregado também a 
secagem ao sol, este segundo tipo foi registrado somente na região central do estado. Com o uso do tijolo 
apareceu o reboco, feito de uma mistura de cal e barro, porém poderia misturada nela a palha de trigo ou 
de arroz para dar maior aderência e durabilidade, mas houve uma baixa incidência de imóveis rebocados 
pela dificuldade de encontrar cal. 

O município de Silveira Martins, conforme pesquisa de inventariação e levantamento dos prédios de 
importância histórica do município, possui um dos mais relevantes acervos de arquitetura colonial de 
imigração italiana em alvenaria do Brasil, considerando-se aspectos de quantidade, diversidade e 
singularidade (RUVIARO, 2002).  

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 de alta produção de edificações (exemplificada 
na figura 2), 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. Na figura 6 está um exemplo de 
casa rural no interior de Silveira Martins. Com isso conseguiu relacionar peculiaridades da arquitetura rural 
que tinha características essencialmente artesanais.  

[...] As antigas construções do colono italiano, no meio agrícola, revelaram os 
modos de vida, o esforço pela continuidade de sua cultura e a inevitável adaptação 
ao novo cenário. Um sinal evidente do apogeu da arquitetura da colonização, e 
como símbolo representativo deste desenvolvimento, ou desta transformação, está 
o sobrado rural residencial. Um elemento representativo da produção 
arquitetônica que se mostra como identidade de uma cultura adquirida, ou 
vivenciada, em outro lugar. A configuração de seus elementos, o aproveitamento 
dos materiais, do local ou arredores, mais os processos de organização das partes 
que o compõem, seu volume e bom senso na tipicidade peculiar, fazem dele, como 
valor cultural, o destaque maior da arquitetura rural (Cechin, 2002, p.61). 
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Figura 2: Casa no interior de Silveira Martins, em alvenaria de tijolo. 
Fonte:  Acervo da autora (2016). 

Para Posenato (1983) os materiais que foram mais utilizados no ciclo arquitetônico foram a madeira, a 
pedra e o barro, pois estavam presentes em grande quantidade nos lotes das colônias. Para sua extração 
tinham apenas o custo do esforço físico para extraí-los no caso da pedra, rachar e serrar a madeira e fazer 
os tijolos domésticos. Para tanto, marceneiros, pedreiros e ferreiros não adquiriram os conhecimentos 
técnicos no Brasil, mas já trouxeram eles na bagagem, da Itália. Estes artesãos trabalhavam normalmente 
em conjunto com a família para a qual construíam, mediante pouca remuneração, pois havia pouca moeda 
circulante. Nos períodos em que não estivessem ocupados com construções, atuavam como agricultores 
nas suas próprias terras.  Somente com o passar do tempo foram se difundindo os sistemas mecânico-
industriais de beneficiamento dos materiais da região, que demoraram a predominar pois conviveram 
muito tempo com os processos artesanais.  

A madeira que utilizada para a construção de qualquer tipo de edificação, teve seu uso diminuído à medida 
que foram sendo empregados outros materiais como pedra, tijolo e telhas vindas principalmente das 
diversas olarias presentes. Apesar da pedra basalto ser abundante, não foi utilizada na mesma proporção 
das demais colônias, talvez pela dificuldade de trabalhabilidade, ou pelo transporte dificultado, e pela 
grande disponibilidade de barro o que facilitava a feitura de tijolos (CECHIN, 2002). 

A origem dos imigrantes da Quarta Colônia da Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, em sua maioria, era 
da Região de Vêneto, onde dominavam as técnicas construtivas de pedra basalto, e por isso aplicaram estes 
conhecimentos prévios em suas novas terras, pois é possível encontrar esse tipo de rocha na região central 
do estado. A pedra inicialmente era utilizada como era encontrada, e mais tarde iniciou-se o processo de 
entalhe das mesma (BERTUSSI, 1983). FOLETTO (2008) relata que é possível encontrar esse tipo de rocha na 
região central do estado. Mas apesar deste domínio da técnica da pedra, existem poucos exemplares 
construídos exclusivamente de pedra. A pedra era muito utilizada na região da Quarta Colônia da imigração 
italiana para a fundação das moradias (THIES, 2016). 

A arquitetura é fortemente percebida no cenário da Quarta Colônia da imigração Italiana no Rio Grande do 
Sul, pelas edificações históricas típicas dessa etnia. Nas áreas urbanas, as construções têm sua fachada 
junto a rua, em lotes estreitos, onde muitas vezes as fachadas são contínuas formando assim um conjunto 
único, distinto apenas por cores e acessos (VENTURINI & GASPARY, 2015). Nesta região os exemplares de 
edificações revelam diversos estilos arquitetônicos e diferentes épocas de construção, desde a primitiva 
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arquitetura colonial italiana, até o ecletismo do final do século XIX. 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). 

Os materiais mais utilizados no ciclo arquitetônico (madeira, pedra e barro) eram abundantes nos lotes das 
colônias. Estes materiais tinham apenas o custo do esforço físico para extraí-los no caso da pedra, rachar e 
serrar a madeira e fazer os tijolos domésticos. Paulatinamente foram se difundindo os sistemas mecânico-
industriais de beneficiamento dos materiais da região, que demoraram a predominar pois conviveram 
muito tempo com os processos artesanais (POSENATO, 1987). 

 MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa se propôs a estudar 7 casas construídas em tijolo maciço e sem reboco localizadas no interior da 
cidade de Silveira Martins e que tivessem sido construídas antes de 1930. Estas casas foram inventariadas, 
medidas, fotografadas e redesenhadas. A figura 3 mostra o mapa esquemático das casas que foram 
inventariadas constantes no Quadro 1.   
 

 DENOMINAÇÃO DA CASA                          LOCALIZAÇÃO 

 1 Casa Val Veronês (MASTELLA) Val Veronês 

 2 Casa S. Dornelles (VIDAL) Linha 3 

 3 Casa Francisco Pontelli                                  Pompeia 

 4 Casa Vila Catanni (PIGATTO)                                     Vila Catanni 

 5 Casa G. Palesi I (PALESI)                               Linha 6 Sul 

 6 Casa Paulo Lora                                             Pompeia 

 7 Casa Olmiro Guerra                                            Linha 6 Sul 

Quadro 1: Casas pertencentes ao estudo e sua localização. 
Fonte: a autora.  
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Figura 3: Mapa esquemático do município de Silveira Martins e a localização das casas inventariadas. 
Fonte: Mapa político de Silveira Martins adaptado pela autora. 

 

 RESULTADOS E ANÁLISE  
 
As casas incluídas no estudo são todas de tijolo maciço, técnica largamente utilizada para construção nos 
primeiros anos da colonização da região de Silveira Martins. Como o uso do tijolo era conhecido na região 
de origem dos imigrantes, ao encontrar na região de Silveira Martins o material para a confecção de tijolos 
reproduzindo a técnica construtiva à existente na terra natal, mas de maneira mais artesanal e simples. 

 Confecção do tijolo  
O tijolo podia ser feito na propriedade, ou ser vindo de olarias. Das casas analisadas, três casas (Vidal, 
Mastella e Palesi), conforme figuras 4, 5, 6) apresentam tijolos ditos “ornamentais”, que ao que tudo indica 
foram fabricados na olaria Guerra. Uma das casas, inclusive localiza-se bem distante da Olaria, sendo 
localizada na estrada de Val Veronês. Já na casa Mastella, a delimitação do segundo pavimento para o 
telhado é feito por tijolos inseridos de modo obliquo, conforme figura 7. 
 

 

 
Figura 4: Tijolos ornamentais na casa Mastella. 

Fonte: Acervo da autora 
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Figura 5: Tijolos ornamentais na casa Olmiro Guerra. 

Fonte: Acervo da autora. 

 
 

 
 

Figura 6: Tijolos ornamentais na Casa Palesi. 
Fonte: Acervo da autora 

 
 

 

Figura 7: Detalhe da inserção de tijolos oblíquos casa Mastella. 
Fonte: Acervo da autora.  
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 Paredes 
As paredes das casas eram sempre largas, sendo que era utilizado sempre proteção intempéries e sendo a 
própria estrutura (parede portante) e o vedamento ao mesmo tempo. Mesmo sem uma condição 
econômica muito boa, a qualidade das edificações não era deixada de lado. Com estas paredes que variam 
de 30 a 58 cm de espessura, resulta em um conforto térmico em seu interior. Na figura 8 encontra-se um 
exemplo de assentamento de tijolos na casa Vidal com ajuste francês1. A fachada principal apresenta um 
recuo no segundo pavimento onde estaria localizada uma santa, conforme mostrado na figura 9.   

 
 

 
Figura 8: Detalhe do assentamento de tijolos na casa Vidal. 

Fonte: Acervo da autora. 
 

 

Figura 9: Detalhe da fachada da Casa Mastella onde havia uma Santa. 
Fonte: Acervo da autora. 

 
 
 Escadaria 
O acesso para o segundo pavimento era feito por uma escadaria, em todos os casos, uma escadaria interna 
e feita em madeira. Mesmo no caso da casa Pontelli e Palesi em que há no primeiro pavimento há ainda um 

                                                           
1 Ajuste francês é o tipo de assentamento dos tijolos onde uma fiada de tijolos é inserido no sentido longitudinal e 
outra sobreposta no sentido transversal.  
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depósito de cerais, o acesso é feito por uma única escada para as duas funções. A casa Paulo Lora 
apresenta a escadaria em um local diferente do original, sendo que a original partia da adega para o andar 
superior. Nas figuras 10 e 11 encontra-se um exemplo de escadaria da casa e da casa Palesi. 

 
 

 
Figura 10: Detalhe da escadaria em madeira da casa Vidal. 

Fonte: Acervo da autora. 

 
 

 
Figura 11: Detalhe da escadaria em madeira da casa Palesi 

Fonte: Acervo da autora. 

 
Piso 
Em duas residências (casa Vidal e Pontelli,) o piso do pavimento térreo era feito em era feito em tijolo 
(imagem 12), e o piso do primeiro pavimento era de madeira.  Nas demais casas o piso superior e inferior 
era feito em madeira (imagem 13). 

 
 
 

5530



 

 
Figura 12: Detalhe do piso em tijolos da casa Vidal. 

Fonte: Acervo da autora. 

 
 
 

 
Figura 13: Detalhe do piso em madeira da casa Olmiro Guerra.  

Fonte: Acervo da autora. 

 
 Janelas  
Quatro casas (Paulo Lora, Palesi, Pigatto, Mastella) apresentam as janelas em madeira de uma única folha, 
sendo que foi difícil encontrar janelas originais em bom estado, tendo a maioria sido substituída. As demais 
casas apresentam duas folhas nas janelas conforme imagem 14  

 

 
Figura 14: Detalhe da janela com abertura em duas folhas da casa Pontelli.  

Fonte: Acervo da autora. 
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Em todas as edificações da pesquisa as aberturas tanto de janela como de portas apresentam arcos das 
janelas, de diferentes conformações, conforme figura 15. 
 

 

 

Figura 15: Detalhe dos arcos plenos das portas e janelas da casa Mastella.   
Fonte: Acervo da autora.  

 
 Portas 
As portas de acesso às casas são todas de duas folhas (figura 16), o que garante uma largura maior para o 
acesso. As portas internas da casa são em sua maioria de uma única folha, sendo a largura média de 90 cm 
(Figura 17).  
 

 
  

 
Figura 16: Detalhe da porta com abertura em duas folhas da casa Pigatto. 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 17: Detalhe da porta interna em madeira da casa Olmiro Guerra.  

Fonte: Acervo da autora. 

 
A figura 18 demonstra uma perspectiva explodida da casa Mastella, única casa de um único pavimento da 
pesquisa, onde é possível visualizar a composição da estrutura da casa. Demonstra a estruturação do 
telhado, com todo o madeiramento e estruturação. As paredes são todas de tijolo maciço, portantes, sendo 
que as fenestrações são feitas com a utilização de arcos e a inserção dos tijolos é feita através do 
assentamento francês.  

 
Figura 18: Esquema de estrutura explodida da Casa Mastella. 

Fonte: Acervo da autora. 
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A figura 19 demonstra uma perspectiva explodida da casa Olmiro Guerra e é uma das casas de dois 
pavimentos que faz parte da pesquisa, onde é possível visualizar a composição da estrutura da casa. 
Demonstra a estruturação do telhado, com todo o madeiramento e estruturas de suporte. As paredes são 
todas de tijolo maciço, portantes, sendo que as fenestrações são feitas com a utilização de arcos e a 
inserção dos tijolos é feita através do assentamento francês. A demarcação entre o pavimento térreo e o 
primeiro pavimento é feito com tijolos um pouco mais salientes à estrutura da parede. O acabamento 
próximo ao telhado é feito com tijolos ornamentais. A adega da casa foi executada com paredes em pedra 
basalto, para garantir uma melhora na manutenção da temperatura sendo de apenas um pavimento.  

 
Figura 19: Esquema de estrutura explodida da Casa Olmiro Guerra. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A cultura brasileira é extremamente rica, e miscigenada. A vinda de imigrantes de várias nações diferentes 
contribuiu ainda mais para esta diversidade cultural. Os imigrantes trouxeram consigo sua cultura e seus 
conhecimentos adquiridos na terra natal. Conhecimentos estes que tiveram muitas vezes que se adequar à 
nova realidade nos primeiros anos no Brasil. Com os imigrantes italianos, não foi diferente, pois nos 
primeiros anos os bens eram escassos, e apenas manufaturados, além da dificuldade de transporte. Ao se 
deparar com a mata fechada, tiveram que fazer a moradia com o que estivesse mais facilmente disponível. 
Na região da Serra gaúcha, nas primeiras colônias, a grande quantidade de araucárias e a possibilidade de 
utilizá-las na construção de casas fez com que a madeira fosse então o material de escolha para este fim, 
apesar da dificuldade e falta de conhecimento para manuseá-las.  No entanto a realidade da Quarta Colônia 
da Imigração era outra. A abundância de araucárias não era tão grande e o isolamento geográfico forçou a 
Colônia de Silveira Martins à desenvolver-se de forma isolada e obter o seus materiais construtivos da 
própria terra: o barro dá então origem ao tijolo e as telhas de barro. O conhecimento vindo da terra natal 
da técnica para construção de casas com o uso de pedras para a base e tijolos para erguer as paredes 
(portantes) para a estrutura e vedamento das casas com certeza ajudou à rápida difusão das casas em 
tijolo. As casas de tijolo maciço foram largamente utilizadas nos primeiros anos da colonização da região de 
Silveira Martins. O uso do tijolo já era conhecido na região de origem dos imigrantes. Então, ao encontrar o 
material para a confecção de tijolos, eles conseguiram reproduzir a maneira de execução e a arquitetura de 
suas moradias, similar ao existente na terra natal, mas de maneira mais artesanal e simples. 
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DESAFIOS PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL FERROVIÁRIO: 
A QUESTÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA 

CHALLENGES FOR THE MANAGEMENT OF RAIL INDUSTRY HERITAGE: THE ISSUE OF SHARED 
MANAGEMENT  

DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL FERROVIARIO: LA CUESTIÓN DE LA 
GESTIÓN COMPARTIRDA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
A noção e discussão sobre Patrimônio Cultural Brasileiro datam da década de 1920, porém, quando se refere à 
discussão sobre a importância da conservação do legado das ferrovias brasileiras, o debate maciço só acontece a 
partir de 2007, quando da promulgação da lei 11.483/2007, que lança as bases para a institucionalização do 
Patrimônio Cultural Ferroviário Brasileiro. Depois da promulgação dessa lei, muito tem sido feito para tentar garantir 
uma conservação efetiva desse tipo de bem, mas muita coisa ainda está sendo estruturada. A conservação do 
patrimônio ferroviário tem se mostrado um grande desafio para o IPHAN, que recebeu a tutela de um número 
considerável de bens, móveis e imóveis, sem uma reestruturação substancial e investimentos no órgão. Alguns 
instrumentos legais têm sido criados desde a promulgação da lei, mas o principal instrumento para a gestão desses 
bens tem sido o da guarda compartilhada. Esse instrumento tem permitido ao IPHAN compartilhar as obrigações com 
a conservação e salvaguarda desses bens com as prefeituras ou associações civis com interesse no patrimônio 
ferroviário, e tem se mostrado eficaz em muitos casos, porém, também tem gerado desafios, para ambas as partes, 
que precisam ser discutidos para que haja um aperfeiçoamento nessas concessões de uso e para que mais prefeituras 
ou associações se interessem em administrar e conservar o legado ferroviário, tão vasto e importante para o país. 
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Ferroviário, Gestão Compartilhada. 

ABSTRACT: 
The notion and discussion about Brazilian Cultural Heritage dates back to the 1920s, however, when referring to the 
discussion about the importance of preserving the legacy of Brazilian railroads, the massive debate only happens from 
2007, when the enactment of law 11483/2007, which lays the groundwork for the institutionalization of Brazilian 
Railway Heritage. After the promulgation of this law, much has been done to try to ensure effective conservation of 
this type of property, but much is still being structured. The conservation of rail heritage has been a great challenge for 
IPHAN, which received the tutelage of a considerable number of property, movable and immovable, without 
substantial restructuring and investments in the agency. Some legal instruments have been created since the 
enactment of the law, but the main instrument for the management of these properties has been shared management. 
This instrument has allowed IPHAN to share the obligations with the conservation and safeguard of these properties 
with municipalities or civil associations with interest in the railway heritage, and has proved to be effective in many 
cases, but it has also created challenges for both parties, which need to be discussed in order to improve these 
concessions, and for more municipalities or associations to be interested in managing and conserving the railway 
legacy, so vast and important for the country. 
KEYWORDS: Railway Heritage, Shared Management. 

RESUMEN: 
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La noción y discusión sobre Patrimonio Cultural Brasileño datan de la década de 1920, pero cuando se refiere a la 
discusión sobre la importancia de la conservación del legado de los ferrocarriles brasileños, el debate masivo sólo 
ocurre a partir de 2007, cuando la promulgación de la ley 11.483/2007, que lanza las bases para la institucionalización 
del Patrimonio Cultural Ferroviario Brasileño. Después de la promulgación de esa ley, mucho se ha hecho para intentar 
garantizar una conservación efectiva de ese tipo de bien, pero muchas cosas todavía están siendo estructuradas. La 
conservación del patrimonio ferroviario se ha mostrado un gran desafío para IPHAN, que ha recibido la tutela de un 
número considerable de bienes, muebles e inmuebles, sin una reestructuración sustancial e inversiones en el 
organismo. Algunos instrumentos legales han sido creados desde la promulgación de la ley, pero el principal 
instrumento para la gestión de esos bienes ha sido el de la guarda compartida. Este instrumento ha permitido a IPHAN 
compartir las obligaciones con la conservación y salvaguardia de esos bienes con las prefecturas o asociaciones civiles 
con interés en el patrimonio ferroviario y se ha mostrado eficaz en muchos casos pero también ha generado desafíos 
para ambas partes, que necesitan ser discutidos para que haya un perfeccionamiento en esas concesiones de uso y 
para que más prefecturas o asociaciones se interesen en administrar y conservar el legado ferroviario, tan vasto e 
importante para el país. 
PALABRAS-CLAVE: Patrimonio Ferroviario, Gestión Compartida. 
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INTRODUÇÃO 

Em um primeiro momento este artigo discute o patrimônio industrial ferroviário no Brasil, como foi 
institucionalizado, quais foram as primeiras medidas de proteção para conservação desse tipo de bem e 
como sua salvaguarda se dá nos dias de hoje, pretendo demostrar como a lei 11.483/2007 modificou as 
perspectivas de conservação do patrimônio ferroviário nacional e quais os desafios lançados por ela.  

Em seguida, trata dos instrumentos legais que existem e que foram criados com essa lei para garantir uma 
conservação efetiva desse tipo de bem. A intenção é mostrar quais os instrumentos específicos para 
salvaguarda do patrimônio ferroviário existem na legislação brasileira. O artigo finaliza discutindo a questão 
da gestão compartilhada dos bens ferroviário entre o IPHAN e as prefeituras ou associações civis, 
mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por estes para uma conservação efetiva dos bens 
ferroviários. 

A Institucionalização do Patrimônio Ferroviário no Brasil. 

 As origens da noção de Preservação no Brasil datam da década de 1920, quando foram elaborados 
os primeiros projetos de lei que tratavam do assunto1. Contudo foi apenas na década de 1930 que as 
iniciativas preservacionistas começaram a alcançar resultados mais consistentes (Pinheiro, 2006). No que 
diz respeito ao Patrimônio Ferroviário Brasileiro, as primeiras ações de proteção são da década de 1980, 
tanto através de ações do Ministério dos Transportes para preservação de acervos sobre meios de 
transportes no Brasil2, quanto por meio de processos de tombamento de inciativa do governo federal e 
estaduais. Esses tombamentos, em sua maioria, contemplavam estações ferroviárias ameaçadas de 
destruição ou descaracterização iminentes (Freire, 2009), porém, grosso modo, as ações de proteção eram 
direcionadas a edificações isoladas ou a alguns trechos ferroviários, não considerando o entorno e a relação 
desses edifícios com o meio que estava inserido e a paisagem, fazendo com que muito fosse perdido com 
relação à ambiência dos sítios ferroviários. Somente em 2007 foi instituída a lei 11.483/2007 que liquida a 
RFFSA3 e estabelece o patrimônio ferroviário nacional, passando a ser de responsabilidade do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, responder, administrar esses bens e zelar por sua guarda 
e manutenção.  

 De acordo com essa lei, é de responsabilidade do IPHAN receber e administrar os bens de valor 
artístico, histórico e cultural oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manutenção, 
além de preservar e difundir a Memória Ferroviária, nesse sentido, coube ao IPHAN avaliar, dentro de todo 
o espólio da RFFSA, quais os bens detentores desses valores, fato que já demandou esforço e trabalho 
monumentais, visto a grande quantidade de bens oriundos dessa liquidação, como afirma Cavalcanti Neto: 

                                                             
1 Para mais informações sobre as origens da noção de preservação do patrimônio cultural no Brasil, pode-se consultar Maria Lucia 
Brassan Pinheiro, referência completa no final do artigo. 

2 Uma dessas ações foi à criação do PRESERVE, programa de preservação do patrimônio histórico e artísticos, que tinha como 
objetivo identificar e preservar o acervo ferroviário e portuário de valor histórico, artístico e cultural. 

3 A Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) foi uma empresa estatal brasileira de transporte ferroviário, fundada em 
1957, que cobria boa parte do território brasileiro e tinha sua sede na cidade do Rio de Janeiro e extinta em 22 de janeiro de 2007. 
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Como parâmetro para o início dos trabalhos do IPHAN, os dados da Inventariança da 
Extinta RFFSA sinalizam os seguintes números: mais de 52 mil bens imóveis, entre 
terrenos e edificações; 15 mil itens de bens móveis classificados como histórico pelo 
programa Preserve e vinculados a convênios assinados pela RFFSA e que, em atendimento 
ao art. 5º do Decreto nº 6.018/2007, estão automaticamente sendo transferidos para o 
IPHAN para posterior avaliação por parte do instituto; dois milhões de itens de bens 
móveis que precisam ser avaliados quanto ao seu valor histórico, artístico e cultural; além 
de um incalculável acervo documental. (CAVALCANTI NETO, J.R, 2009) 

 Desde então, o IPHAN tem realizado, em quase todos os estados brasileiros, um Inventário de 
Conhecimento do Patrimônio Cultural Ferroviário, os quais já estão em grande maioria concluídos. Esse 
Inventário teve como objetivo de produzir informações sistematizadas sobre as características físicas e 
culturais dos bens, priorizando, em um primeiro momento, os bens imóveis, visando identificar, localizar, 
catalogar e adotar ações de proteção. Como resultado, foram catalogados mais de seis mil edifícios, 
independente de seu estado de conservação, que em grande parte, encontram-se abandonados, em 
condições precárias ou descaracterizados, além de um grande número de intervenções que não 
consideram os valores existentes nas edificações (Freire, 2009). 

 Esse levantamento de dados inicial possibilita um primeiro olhar sobre a dimensão desse legado e 
permite a criação e desenvolvimento de ações e instrumentos necessários para a conservação desses bens, 
bem como, dimensiona os desafios que o IPHAN enfrenta na conservação desse acervo tão vasto e peculiar, 
que ainda não possui tantos estudos e debates no campo da conservação integrada. 

Os Instrumentos Legais para Salvaguarda do Patrimônio Ferroviário no Brasil. 

 O principal instrumento de preservação cultural, no Brasil, é o tombamento, ato administrativo que 
consiste em inscrever um bem específico em Livros de Tombo4 visando preservar o Bem o protegendo por 
meio de legislação específica que restringe o direito de propriedade. É um instrumento lento e de complexa 
aplicação, pois envolve estudo técnico aprofundado sobre o objeto a ser tombado e submissão desse 
estudo a um Conselho Consultivo do IPHAN, para então, posteriormente, ser homologado pelo Ministério 
da Cultura. 

 O tombamento é o instrumento mais utilizado no país, mas não é o único instrumento para 
preservação existente em nossa legislação, como podemos ver no parágrafo 1 do art. 216 da Constituição 
Federal: 

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. (Constituição 
Federal, parágrafo 1 do art. 216). 

Portanto, o tombamento, por possuir um processo complexo, é um instrumento de difícil aplicabilidade em 
larga escala, e sendo o espolio de Bens móveis e imóveis da extinta RFFSA bastante expressivo, como 
mencionado no tópico anterior, fica clara a dificuldade de se aplicar esse instrumento a preservação do 

                                                             
4 Esses livros podem ser: Livro 1 – Arqueológico, etnográfico e paisagístico; Livro 2 – Histórico; Livro 3 – Belas Artes; e o Livro do 
Tombo das artes aplicadas. 
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Patrimônio Ferroviário Nacional, estabelecido pela lei 11.483/2007. Diante disto, em 2010, o IPHAN 
publicasse a portaria n° 407/2010, a qual institui a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário, essa lista 
tornou-se um dos principais instrumentos de acautelamento do Patrimônio Ferroviário Nacional, estando 
inscritos nela os Bens do espólio da RFFSA declarados como detentores de valores artísticos, histórico e 
cultural, que foram levantados através dos Inventários de Conhecimento do Patrimônio Cultural 
Ferroviário. A portaria também cria a Comissão de Avaliação do Patrimônio Ferroviário, responsável pela 
atribuição de valor desses bens, estabelecendo um trâmite processual semelhante ao do processo de 
tombamento, com a necessidade de inscrição do bem em um documento legal - a lista do patrimônio 
cultural ferroviário -, a necessidade de instrução de um processo administrativo que fundamente a 
importância e relevância da preservação do bem e, por fim, a avaliação por uma comissão ou conselho para 
a inserção do bem na lista, tendo duas principais diferenças com relação ao tombamento. A primeira diz 
respeito ao direito de propriedade, uma vez que todos os bens imóveis da extinta RFFSA foram transferidos 
para a União, quando um bem é inscrito na lista, passa a ser responsabilidade do IPHAN receber e 
administrar esses bens e assegurar, em caso de classificação como operacional, o compartilhamento para 
uso ferroviário, no mais, a responsabilidade de gerir esses bens é do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT. Fato que não acontece no tombamento, quando um bem é tombado, 
ele continua a pertencer ao seu proprietário original, tendo apenas algumas restrições no direto de 
propriedade. A segunda, diz respeito a controle de intervenções e aplicação de penalidades, enquanto que 
na lei de tombamento estão previstas penalidades para o proprietário que intervir, descaracterizar ou 
demolir o bem sem a devida autorização, na portaria não estão previstas penalidades para intervenções 
que venham a descaracterizar ou destruir o bem. 

 A lei 11.483/2007, no parágrafo 2° do artigo 9, aponta que o instrumento para acautelamento e 
proteção desse patrimônio deve ser a memória ferroviária, porém ainda falta uma legislação específica que 
regulamente este instrumento, que se trata de uma novidade5. Também não há na lei, uma especificação 
exata que caracterize o que seria essa memória ferroviária a ser mantida, fazendo com que as ações e 
projetos realizados em bens ferroviários não tenham uma medida concreta de avaliação, ficando a cargos 
da avaliação dos técnicos do IPHAN decidirem sobre as propostas de intervenção nesses bens e se esta 
preserva ou não a memória ferroviária, sendo que não há unanimidade sobre a definição desse termo, que 
possui uma grande carga de subjetividade. 

 Do ponto de vista de gestão, o instrumento que tem sido efetivamente utilizado, é o da Guarda 
Provisória, que consiste na transferência dos direitos de uso do Bem, pelo IPHAN, para um órgão que tem 
interesse em administrar e dar uso ao Bem - normalmente à gestão municipal da cidade onde o bem está 
ou alguma associação civil-, e tem como objetivo garantir a preservação através de um uso proposto. Para 
isso, é assinado um termo de compromisso, normalmente com o envolvimento do Ministério Público, no 
qual os municípios, ou outra entidade interessada, assumem a guarda provisória do Bem e se compromete 
a preservá-lo e investir em reformas e obras de conservação. 

 Em alguns casos, esse instrumento tem sido bastante eficaz na salvaguarda e manutenção dos Bens 
Ferroviários, como o caso de estações e trechos de linhas reativadas no estado de Minas Gerais e no Rio 
Grande do Sul para trens de turismo, ou adaptações de estações para uso da administração pública ou 

                                                             
5 O termo aparece pela primeira vez nessa legislação específica, não havendo detalhamento do que seria essa memória ferroviária 
nem como, de fato, deve-se preservá-la. Essa lacuna na lei tem levado a diversas pesquisas e estudos sobre o tema para melhor se 
entender o significado do termo, mas ainda não há uma unanimidade sobre o assunto. 
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centros comunitários, como a estação de Mogi Mirim, no estado de São Paulo e a Estação de Gravatá no 
estado de Pernambuco; contudo, em outros não tem se mostrado muito eficiente do ponto de vista da 
manutenção da memória ferroviária, devido ao despreparo ou má intenção dos gestores municipais, como 
o caso do conjunto da estação ferroviária de Caruaru, em Pernambuco, que teve o uso dado pela gestão 
municipal questionado pelo IPHAN em 2013, o qual pediu a remoção de elementos que estavam sendo 
construídos no local e elaboração de um novo plano de reuso para área.  

 Esse instrumento tem se mostrado por vezes o único modo de garantir a preservação do desses 
bens, visto que, grande parte do acervo ferroviário está intimamente ligada à história, ao desenvolvimento 
e expansão do município em que se encontram e a história dos seus cidadãos, alguns até sem muito 
significado fora do contexto em que se encontram, tendo, também, boa parte de exemplares localizados 
em zonas rurais, por isso a necessidade do envolvimento da gestão municipal ou órgãos ligados a ele para 
manutenção do Bem por possuir um interesse direto. Sem contar no vasto número de bens que se 
tornaram responsabilidade do IPHAN sem que houvesse um acréscimo de pessoal ou qualificação para gerir 
e arcar com essas responsabilidades que antes não possuía. Tudo isso faz com que seja muito difícil para o 
IPHAN arcar com a administração, restauração e garantia da conservação plena de todos os Bens 
Ferroviários, tendo na Guarda Provisória um dos poucos e mais eficazes instrumentos para assegurar isso, 
apesar dos desafios enfrentados no compartilhamento de competências, como a falta de preparo das 
gestões municipais no que concerne a aplicações de preceitos da conservação integrada nas intervenções 
nos Bens que possui uma significância cultural. Há também o desafio de fazer com que as gestões 
municipais ou associações se interessem pelo bem, para que muitos exemplares não se percam como vem 
acontecendo nos últimos anos. 

A Questão da Gestão Compartilhada. 

 Diante dos desafios enfrentados pelo IPHAN na manutenção e salvaguarda do Patrimônio 
Ferroviário e para que se consiga uma maior abrangência e, consequentemente, uma maior efetividade na 
preservação do Patrimônio Ferroviário, vê-se a necessidade de ações articuladas entre o IPHAN e diversas 
entidades sejam elas governamentais ou civis, como foi dito anteriormente. O IPHAN percebeu que a 
melhor estratégia capaz de viabilizar essa preservação seria trabalhar em parceira com as gestões 
municipais - e associações civis com interesse no tema, mas as gestões municipais ainda possui um número 
maior no interesse em gerir e usar esses bens-, para que possam recuperar e utilizar-se desse acervo. 
Apoiado na Constituição Federal, que afirma, no inciso IX do artigo 30, compete aos Municípios promover a 
proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual. 

 Contudo, alguns desafios surgem dessa gestão compartilhada dos bens, pois, mesmo dando a 
guarda provisória as prefeituras ou associações, a responsabilidade de zelar e salvaguardar o bem é do 
IPHAN, e cabe a ele monitorar as ações adotadas pelas gestões municipais ou associações no bem. 

 Um dos grandes desafios nessa gestão compartilhada diz respeito ao laconismo das leis brasileiras 
no que se refere às modalidades de intervenção em Bens de interesse cultural, há uma urgente 
necessidade de se estabelecer critérios e instrumentos para destinação dos Bens Ferroviários, bem como se 
estabelecer punições aos que não cumpram com o objetivo central de obter a guarda do bem, que é a 
conservação. 
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 Outro grande desafio, como já mencionado, é a questão do monitoramento das ações 
empreendidas nos Bens. Há um grande despreparo ou mesmo má fé de algumas prefeituras no que diz 
respeito a ações de reuso implicadas nos Bens Ferroviários, por serem Bens normalmente localizados em 
áreas centrais das cidades e com grandes dimensões, costuma-se haver sobre eles grandes interesses 
especulativos ou comerciais, existem muitos casos em que ações pragmáticas são disfarçadas de ações 
culturais e acabam deixando de lado a manutenção da memória ferroviária. Há casos que as intervenções 
não levam em consideração os valores e significados do Bem; em outros, os gestores e funcionários 
públicos desconhecem ou simplesmente ignoram o fato de existir um campo de estudo, o da conservação 
integrada, destinado a debater e dar diretrizes de como agir em bens de interesse cultural e simplesmente 
elaboram planos que visam muito mais a exploração econômica do bem do que sua efetiva conservação. 

Considerações Finais 

 A conservação do patrimônio ferroviário é um tema relativamente recente na legislação brasileira, 
enquanto se fala em conservação do patrimônio brasileiro desde a década de 1920, apenas em 2007 tem-
se a institucionalização oficial do patrimônio cultural ferroviário. Mesmo que alguns resultados já tenham 
sido obtidos, a instrumentalização do processo de preservação do patrimônio ferroviário brasileiro está 
apenas no começo.  

 É imprescindível que haja constantes estudos, aprofundamento e debates sobre o tema; estimular 
e promover ações de reconhecimento e propagação da importância desse tipo de patrimônio, ainda pouco 
reconhecido por grande parte das pessoas. Ao preservar um bem, é preciso reconhecer e respeitar o seu 
contexto, assim, é importante que todos tomem consciência de que o reuso destinado a esses imóveis deve 
ser compatível com o espaço preexiste. Essa consciência só vai ser alcançada através desses estudos e 
debates, ações de educação patrimonial e envolvimento da população com o Bem. O patrimônio ferroviário 
em cada município contém marcas indeléveis da memória das comunidades e seu desenvolvimento, o que 
demanda a realização de constantes pesquisas científicas (Xavier, Constantino, 2017). 

 O desafio constante é buscar com que os reusos proporcionem áreas de desenvolvimento 
econômico, social e cultural para a população, mas que, sobretudo, preserve o bem e propague a memória 
ferroviária. Uma sadia dialética entre razões da preservação e inovação e transformação. (Külh, 2008). Por 
fim, como coloca Cavalcanti Neto (2009), o patrimônio cultural ferroviário abre a oportunidade de se 
valorar bens em cerca de 1.300 municípios brasileiros, muitos deles que estavam totalmente fora da 
discussão sobre patrimônio cultural, e proporciona a inclusão de diversas comunidades nessa discussão 
sobre a cultura nacional, ressaltando ainda mais a importância da preservação desse tipo de legado. 
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DOS PRECEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO MODERNO: O CASO DO CENTRO CULTURAL DA FIESP 

FROM PRECEDENTS TO THE PRACTICES OF PRESERVATION OF MODERN ARCHITECTURAL 
HERITAGE: THE CASE OF THE CULTURAL CENTER OF FIESP 

DE LOS NECESITOS A LAS PRÁCTICAS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
MODERNO: EL CASO DEL CENTRO CULTURAL DE FIESP 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 
 

RESUMO: 
A preservação do patrimônio arquitetônico moderno envolve questões peculiarmente complexas, concernentes à sua 
relação com a memória, identidade e patrimonialização enquanto processos sociais; nesse sentido, torna-se relevante 
considerar tal relação como primeiro passo para a discussão e formulação de diretrizes, preceitos e projetos de 
intervenção neste patrimônio. As considerações de Jeudy (La machinerie patrimoniale, 2001) acerca da naturalização 
de preceitos e práticas de conservação do patrimônio cultural constituem o ponto de partida do presente trabalho. 
Diante disso, analisa-se o projeto de Paulo Mendes da Rocha em parceria com o escritório MMBB para o Centro Cultural 
da FIESP (1996-1998). O edifício-sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, projetado por Rino Levi 
Arquitetos Associados, entre 1968 e 1969, constitui emblemático exemplar de arquitetura corporativa brutalista, 
situado no principal centro financeiro da América Latina, a Avenida Paulista, em São Paulo. Tal leitura situa este objeto 
no cruzamento entre teoria crítica, intervenção no patrimônio arquitetônico, teorias e preceitos estabelecidos em cartas 
patrimoniais. Discute como a intervenção restaura principalmente a ideia de projeto moderno e a preocupação com 
espaço urbano civil, ainda que transgredindo em seu corpo material certas orientações contidas nas cartas patrimoniais. 
Assim, o trabalho revela a contribuição do projeto ao debate sobre intervenção no patrimônio arquitetônico moderno, 
sobretudo, a passagem do preceito à prática frente à práxis da conservação. 
PALAVRAS-CHAVE: preservação; intervenção; arquitetura moderna; FIESP. 

ABSTRACT: 
The preservation of modern architectural heritage involves peculiarly complex questions concerning its relation with 
memory, identity and patrimonialization as social processes; in this sense, it becomes relevant to consider such 
relationship as a first step for the discussion and formulation of guidelines, precepts and intervention projects destined 
to this heritage. Therefore, the paper analyzes Paulo Mendes da Rocha's architectural design for the FIESP Cultural 
Center (1996-98) in partnership with MMBB. The headquarters of the Federation of Industries of the São Paulo State, 
designed by Rino Levi Associated Architects (1968-1969), is an emblematic example of Brutalist corporate architecture, 
located in the main financial center of Latin America, the Paulista Avenue, in São Paulo. Such analysis situates this object 
in the intersection between critical theory, intervention in the architectural heritage, patrimonial charters and the 
notions of modern project and civic spaces. It discusses how the intervention restores the modern project and civic 
space, even though it transgresses guidelines stablished in patrimonial charters. Thus, the work reveals the contribution 
of the project to the debate on intervention in the modern architectural patrimony, above all, the passage from precept 
to practice in front of the praxis of conservation. 
KEYWORDS: preservations; intervention; modern architecture; FIESP.   
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RESUMEN: 
La preservación del patrimonio arquitectónico moderno involucra cuestiones peculiarmente complejas, concernientes 
a su relación con la memoria, identidad y patrimonialización en cuanto procesos sociales; en ese sentido, se vuelve 
relevante considerar tal relación como primer paso para la discusión y formulación de directrices, preceptos y proyectos 
de intervención en este patrimonio. Las consideraciones de Jeudy (La machinerie patrimoniale, 2001) acerca de la 
naturalización de preceptos y prácticas de conservación del patrimonio cultural constituyen el punto de partida del 
presente trabajo. En este sentido, se analiza el proyecto de Paulo Mendes da Rocha en asociación con la oficina MMBB 
para el Centro Cultural de la FIESP (1996-1998). El edificio-sede de la Federación de las Industrias del Estado de São 
Paulo, proyectado por Rino Levi Arquitectos Asociados, entre 1968 y 1969, constituye emblemático ejemplar de 
arquitectura corporativa brutalista, situado en el principal centro financiero de América Latina, la Avenida Paulista, en 
São Paulo. Tal lectura sitúa este objeto en el cruce entre teoría crítica, intervención en el patrimonio arquitectónico, 
teorías y preceptos establecidos en cartas patrimoniales. Discuta cómo la intervención restaura principalmente la idea 
de proyecto moderno y la preocupación con el espacio urbano civil, aunque transgrediendo en su cuerpo material 
ciertas orientaciones contenidas en las cartas patrimoniales. Así, el trabajo revela la contribución del proyecto al debate 
sobre intervención en el patrimonio arquitectónico moderno, sobre todo, el paso del precepto a la práctica frente a la 
praxis de la conservación. 
PALABRAS-CLAVE: conservación; intervención; arquitectura moderna; FIESP. 
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INTRODUÇÃO 

A arquitetura moderna há algum tempo tem sido reconhecida como patrimônio cultural, tal processo, no 
entanto, traz à tona e é marcado – talvez com mais força que em outros setores do campo da preservação – 
pelos dilemas e controvérsias quanto ás formas de proteção e ação nesses bens, haja vista às diferentes 
legislações de preservação do patrimônio entre os países. Somando-se a esse quadro, em sendo em parte 
dele decorrente, tem-se as recorrentes tentativas de enquadramento do moderno em uma categoria à parte, 
o que não deixa te ter ligação com o caráter controverso que parte de intervenções nesse patrimônio, se
intensificando nas duas últimas décadas, acaba por buscar uma imagem idealizada da moderna arquitetura
enquanto produto a ser comercializado.

Essa situação decorre, entre outros fatores, do momento em que o moderno passa a ser reconhecido e a ele 
atribuído novos valores – segunda metade do século XX –, o qual coincide com o período de maior 
abrangência no campo da preservação e de maior ampliação do acesso à cultura, marcado pelo 
desenvolvimento de uma abordagem industrial voltada à mercantilização do patrimônio, e que prioriza seu 
potencial utilitário e econômico em detrimento da memória. 

Esse processo por sua vez se multiplicou-se e hoje mostra diversas facetas visíveis e invisíveis, interferindo 
substancialmente no trato para com o patrimônio, estando relacionado não apenas as dimensões técnica e 
material da intervenção (prática), mas também ao arcabouço teórico que a rege (preceitos). Fato que se deve 
ao processo de naturalização em torno da noção de patrimônio cultural apontado por Jeudy (La machinerie 
patrimoniale, 2001), desdobrando-se nas acepções de teóricos e projetistas, que por sua vez condensam-se 
na relação entre preceitos e práticas de intervenção. Entende-se que, na condição contemporânea, todo e 
qualquer critério, mesmo aqueles consolidados, tende a se torna passível de questionamento. 

Nesse sentido, analisar-se-á a intervenção no Centro Cultural da FIESP (1996-1998), a partir das publicações 
referentes ao projeto, situando este objeto no cruzamento entre teoria crítica, intervenção no patrimônio 
arquitetônico, teorias e preceitos estabelecidos em cartas patrimoniais. Discute como a intervenção restaura 
principalmente a ideia de projeto moderno e a preocupação com espaço urbano civil, ainda que 
transgredindo em seu corpo material certas orientações, como o princípio da reversibilidade. Revisita as 
estruturas e os elementos construtivos em aço projetados por Mendes da Rocha e equipe, definidos como 
“estruturas parasitárias” da estrutura preexistente de concreto armado. Assim, o trabalho revela a 
contribuição do projeto ao debate sobre intervenção no patrimônio arquitetônico moderno e aponta uma 
mudança de olhar frente à práxis da preservação. 

A MAQUINARIA PATRIMONIAL 

O patrimônio cultural foi contaminado pelo processo econômico que atingiu o campo da cultura a partir da 
segunda metade do século XX. No caso específico do moderno, seu reconhecimento como patrimônio se deu 
na mesma ocasião em que o conceito de cultura passa a generalizar e globalizar a ideia de cultura de massa, 
expressa através de seu caráter mercadológico, o que Jaques (2003, p. 35) chamou de “cultura-econômica”. 
Ao mesmo tempo, ocorre a mercantilização do patrimônio para fins comerciais, o chamado “patrimônio-
econômico” (JACQUES, 2003, p. 35), que por vezes prioriza o potencial utilitário, quantitativo e de 
rentabilidade econômica. 
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O caráter alienador e homogeneizador da “cultura-econômica” vem se materializando nos projetos de 
intervenção, principalmente aqueles de caráter patrimonial, o que reflete a noção de patrimônio e expressa 
o modelo de gestão política do momento. Tem-se a multiplicação de imagens de cidades, especialmente 
aquelas ditas históricas, que acabam se parecendo cada vez mais entre si. Quanto ao patrimônio edificado, 
torna-se comum práticas visando apresentar o monumento como um espetáculo. Esse modelo transforma 
áreas e bens patrimoniais, em diferentes países de culturas diversas, semelhantes entre si, em um processo 
de museificação urbana global, tornando-os mais consumíveis. 

Esse quadro é consequência da naturalização em torno da noção de patrimônio cultural, que se desdobra 
nas acepções de teóricos e projetistas, derivando do embate entre valores socialmente construídos em torno 
do patrimônio, em especial a dualidade entre memória social versus cidade especular. Acepções que, por sua 
vez, condensam-se na relação entre preceitos e práticas de intervenção, conforme relata Jeudy (2005):  

A noção de patrimônio cultural [...] é hoje tratada como se fosse algo natural, como se a 
conservação patrimonial se desse quase por instinto [...] se rebate nos próprios 
procedimentos técnicos e práticos de intervenção e preservação dos patrimônios urbanos. 
Assim, se dá uma ‘naturalização’ dos procedimentos técnicos, decorrentes da naturalização 
das noções conceituais [...] a ponto de contribuir um pretenso consenso entre os discursos 
teóricos, práticos, institucionais e políticos sobre a questão. (JEUDY, 2005, p. 11) 

Sabe-se que ao longo dos anos a preservação do patrimônio arquitetônico vem se apoiando nas cartas 
patrimoniais e convenções nacionais e internacionais, que atuam como parâmetros norteadores das 
intervenções, inclusive na arquitetura moderna (ZEIN; DI MARCO, 2016, p. 1). No entanto, os próprios 
departamentos de assuntos culturais publicam constantemente pelo mundo afora novas diretrizes que 
buscam conciliar a preservação do patrimônio cultural com o progresso urbano e apontam ainda para o papel 
do Estado na promoção da função social relacionada aos patrimônios nacionais. Função social esta, que não 
condiz com a memória coletiva, mas se refere aos símbolos do Capital. 

Essas novas diretrizes transformam-se em planos, programas e projetos de intervenção, os quais, muitas 
vezes, vão de encontro com os diversos interesses – imobiliário, financeiro, turístico –, sendo encarados 
como medidas de preservação, integrados ao planejamento econômico, cultural e social. Exemplo disso é o 
encontro que aconteceu no Japão em 1967, na cidade de Quito, promovido pela Organização dos Estados 
Americanos (OEA), no qual foi formulado um documento intitulado “Normas de Quito” que busca à 
conservação por meio da utilização dos monumentos e sítios de interesse arqueológico, histórico e artístico, 
dentro de um plano de desenvolvimento econômico-social. Fato que colabora com o processo de valorização 
do patrimônio enquanto produto de consumo, associado principalmente ao turismo cultural. 

Concomitantemente, inicia-se a busca por novos atributos que carreguem os valores dos bens – valores esses 
ligados a interesses subjetivos – e justifique a instituição de tombamento. A Carta de Nara (1994) por 
exemplo, recomenda incorporar aspectos como: forma e desenho, matérias e substância, uso e função, 
tradição e técnica, localização e espaço, espirito e sentimento, entre de outros fatores internos e externos 
do edifício. Esse quadro por sua vez, impõe uma série de desafios para a legítima preservação do patrimônio 
arquitetônico, posto que abre caminho para a subversão dos valores social e de memória do patrimônio, 
para os valores de troca e consumo do mesmo. 
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No início do século XX, o historiador de arte vienense Alöis Riegl (1858-1905), já apontava para os valores 
outorgados ao monumento enquanto evento histórico. Para o autor os valores atribuídos ao monumento 
parte da significação que a sociedade moderna lhe confere, seja pelas características artísticas e históricas 
do bem, mas nunca pela sua destinação original (RIEGL, 2006, p. 48). Tal consideração contribui para a 
valoração de toda e qualquer manifestação artística e amplia o alcance do culto patrimonial, resultando em 
formas distintas de intervenção e tutela do patrimônio, segundo Cunha e Kodaira (2006, p. 9). Daí, na 
sociedade moderna, a mediação desses valores traz consigo a exploração do patrimônio cultural por todos 
os meios, e quanto a sua preservação, ela se torna ferramenta de proteção contra os riscos de destruição 
dos símbolos do Capital e não mais das memórias coletivas. 

No que diz respeito aos desdobramentos práticos desse processo de naturalização em torno do patrimônio 
cultural, tem-se as novas terminologias associadas aos projetos de intervenção, acompanhadas 
principalmente do prefixo RE – revitalização, reabilitação, reinterpretação, repristino, recuperação –, além 
de tantas outras, como “autonomia”, “diferenciação”, “apropriação” e “complemento” (NAHAS, 2017, p. 56-
79), introduzidas no vocabulário dos arquitetos contemporâneos quando passam a lidar com a carga de 
responsabilidade de uma restauração. No caso do patrimônio edificado, as novas terminologias estão 
associadas a intervenções que envolvem especialmente trabalhos nas fachadas, apropriando-se do invólucro 
do monumento para ações de caráter cenográfico. Com relação à arquitetura moderna, Kühl (2008) aponta 
a tendência de tratar tais bens fora do âmbito disciplinar do restauro, acarretando em ações problemáticas: 

[…] com numerosas nuanças, que vão desde a volta ao restauro de repristinação […] para 
as obras icônicas, em geral vinculadas ao movimento moderno – em que se chega a 
extremos de nem mesmo buscar o suposto estado original [...], mas o estado ‘as published’, 
como divulgado através de fotos e projetos da época da construção, ou mesmo de refazer 
uma obra desaparecida, até manutenções e modernizações desrespeitosas em relação aos 
aspectos documentais e formais das obras, algo que acomete sobretudo algumas 
expressões da arquitetura mais recente, construídas no segundo pós-guerra, ou obras 
anteriores, não-modernas. (KÜHL, 2008, p. 94-95) 

Salvo (2007) por sua vez, distingue duas posturas principais de intervenção na arquitetura moderna: para 
obras da primeira metade do século XX, nota-se uma pré-disposição para o retorno ao original, realizando 
um falso idêntico. Para obras do segundo pós-guerra, opta-se pelas substituições. Em ambos os casos, as 
consequências são a perda da memória e a supressão de materiais originais, observando uma tendência de 
se refazer antes de se conservar: 

[...] a convicção de que as obras modernas não sejam restauráveis por causa de sua 
consistência material [utilização de novos materiais e técnicas] muito diversa daquela das 
obras antigas, para as quais se desenvolveu toda a prática da conservação. [...] deriva disso 
que a intervenção nas obras arquitetônicas do século 20 se está tornando um terreno de 
embate entre arquitetos ‘compositores’, historiadores e tecnólogos [...], o caminho a seguir 
deveria ser comum e compartilhado, enfrentado com o auxílio de competências múltiplas. 
(SALVO, 2007, p. 141) 

Independente da classificação, as novas intervenções são financiadas através de parcerias público-privadas 
com rápida apropriação pelos mecanismo de mercado. Há quem justifique essas ações como meios de se 
evitar que o patrimônio venha a sofrer destruição, viabilizando financeiramente sua conservação ou 
intervenção, erroneamente associado à ideia de preservação. Tais práticas, no entanto, assumem o objeto 
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patrimonial como mercadoria, à qual deve ser acrescido aos valores estéticos de apelo visual. Nesse quadro, 
entende-se que, as novas terminologias associadas às práticas quanto os preceitos que as regem, vem 
permitindo a manipulação e deturpação do patrimônio. 

O CASO DO CENTRO CULTURAL DA FIESP 

 O edifico-sede da Federação das Indústrias do Estado de Estado de São Paulo 

O edifício da FIESP começou a ser planejado em 1967, com a aquisição de um terreno na Avenida Paulista 
que abrigaria a nova sede das Indústrias do Estado de São Paulo. O projeto arquitetônico (Figura 1) foi eleito 
a partir de um concurso público em 1969, tendo como equipe vencedora o escritório Rino Levi Arquitetos 
Associados (ACRÓPOLE, 1970, p. 16). 

 

Figura 1: Croqui da proposta da sede da Fiesp para o concurso. 
Fonte: Acrópole, 1970. 

Aproveitando o grande desnível entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos, originalmente, foram 
instalados quatro andares de garagem (subsolos), contendo também parte técnica; dois pavimentos térreos, 
um meio nível abaixo da Av. Paulista, contendo galeria de arte e biblioteca, e outro meio nível acima, onde 
uma grande praça aberta foi criada no andar em “pilotis” sobre a laje da galeria e da biblioteca. Na praça 
estavam localizados os acesso principais da torre, com dezesseis pavimentos de escritório, além da entrada 
do teatro (Figura 2). Uma rua interna, apenas para automóveis, faria a ligação no térreo entre a Avenida 
Paulista e a Alameda Santos, o que também colaboraria com o acesso às garagens (ACRÓPOLE, 1970, p. 17-
19). 
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Figura 2: Corte transversal e longitudinal do edifício mostrando seus respectivos pavimentos. 

Fonte: Acrópole, 1970. 

O escritório Rino Levi Arquitetos Associados buscou originalidade a partir da forma piramidal do edifício, o 
qual destaca-se na paisagem urbana e se coloca como um marco referencial na Av. Paulista, adaptando-se 
ao gabarito e aos recuos solicitados, e possibilitando aos andares superiores maior afastamento das 
construções vizinhas. Quanto ao pavimentos térreo, uma praça “semipública” continha paisagismo 
elaborado por Burle Marx, com piso em pedras portuguesas que buscava reforçar a conexão entre espaço 
público e privado (Figura 3 e 4), assim como a conexão entre a Av. Paulista e a Alameda Santos (SILVA, 2016, 
p. 33-34). 

 

Figura 3: Pavimento térreo superior - praça “semipública” com paisagismo de Burle Marx. 

Fonte: Acrópole, 1970. 
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Figura 4: Croqui do térreo entre pilotis com praça “semipública”. 
Fonte: Acrópole, 1970. 

No projeto original há duas linhas de pilotis no pavimento térreo, que são rebatidas nos pavimentos inferiores 
(subsolos) com acréscimos de pilares inseridos em uma malha regular (Figura 5 e 6). Porém, com o início da 
obra um novo cálculo estrutural exigiu à construção de uma nova linha de pilotis no térreo, além das duas 
linhas laterais previstas. Essa novo apoio foi levantado no centro da praça idealizada, enfraquecendo sua 
condição de grande plano aberto e livre (GUATELLI, 2006, p. 2). Por fim, o edifício foi cercado por um gradil 
metálico que prejudicou a composição plástica da obra, sobretudo, prejudicou o partido arquitetônico da 
conexão entre o edifício e a cidade por meio da praça “semipública”. 

 

Figura 5: Pavimento Térreo inferior. 
Fonte: Acrópole, 1970. 

 

Figura 6: Subsolo: pilares em malha regular. 
Fonte: Acrópole. 
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Quanto às fachadas do edifício, estas foram projetadas com brises metálicos em alumínio que garantem 
proteção do pano de vidro e dos caixilhos, além contribuir para o aspecto estético, sendo um elemento 
auxiliador no destaque do edifício no cenário da avenida (Figura 7). Contudo, a visualização do volume 
edificado era valorizado pela grande largura do passeio público na época de sua construção, sendo este 
posteriormente reduzido a 7 m de largura, impactando de maneira negativa na observação da torre pelos 
pedestres que se deslocam pela Av. Paulista (ACRÓPOLE, 1970, p. 18). 

  

Figura 7: Detalhes do brises metálicos que compõem as fachadas do edifício. 
Fonte: Silva, 2016. 

A proposta original do escritório de Rino Levi para o concurso de 1969, foi descaracterizada na medida em 
que o projeto se materializou e também, na fase de uso, por meio de alterações executadas pela própria 
FIESP. Sendo assim, o edifício perdeu qualidade estética e funcional, somados ao problema de fluxo e 
controle da entrada, devido à presença de dois pavimentos de acesso e descarga. Segundo Rios (2013, p. 35), 
tais condições evidenciavam a necessidade de uma reformulação para atender às necessidades 
contemporâneas de um equipamento de caráter híbrido. 

Projeto de intervenção das áreas de acolhimento 

No ano de 1996, a presidência da FIESP convida o arquiteto Paulo Mendes da Rocha para propor um projeto 
de remodelação das áreas de acolhimento do edifício, haja visto os problemas de acesso e a má disposição 
programática das atividades de cunho cultural. No entanto, torna-se tarefa das mais difíceis classificar a 
intervenção de Mendes da Rocha no edifício-sede das Indústrias do Estado de São Paulo, uma vez que não 
segue orientações contidas nas cartas patrimoniais, apesar de ser um edifício de caráter patrimonial, mas 
também não se comporta como uma reforma, reciclagem ou reinterpretação. Trata-se portanto de uma obra 
nova parasitando uma preexistência, integra e ao mesmo tempo destoa do próprio edifício, capaz de 
contaminá-lo e transformá-lo além de sua condição de marco na Av. Paulista.  

Essa nova intervenção de caráter próprio, parte do viés de requalificar o edifício com seu entorno a serviço 
do espaço público, buscando encontrar equilíbrio entre autenticidade do espaço e o respeito pela 
autenticidade material. Nesse sentido, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha em parceria com o escritório 
MMBB, generosamente retornam ao projeto original de 1969, afim de recuperar a ideia de praça semipública 
na cota térrea, por intermédio de uma estratégia de recortar a laje de piso do pavimento térreo superior. Ao 
se eliminar a laje, uma ampla área voltada para a Av. Paulista ficou exposta, exibindo uma viga de grande 
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altura sobre a qual está apoiado o edifício, criando uma espécie de átrio junto a Av. Paulista, esta por sua vez 
teve a largura de seu passeio aumentada na frente da sede (Figura 8). 

  

Figura 8: Recorte na laje do pavimento superior - criação de um átrio junto a Av. Paulista. 
Fonte: Finotti. Acesso jun./2017. 

Ainda em se tratando do recorte da laje, o mesmo colabora com o pé direito elevado na área junto a 
bilheteria e ao café que funciona como apoio ao auditório, localizados no interior do edifício, sendo o espaço 
apontado pela crítica como um foyer (Figura 9). 

  

Figura 9: Espaço da bilheteria e café. 
Fonte: Autora, 2017. 

Somando-se a essa estratégia e buscando resolver a questão dos acessos, em especial o da parte interna do 
edifício e da galeria de arte, foi proposto uma escada metálica posicionada na porção central junto à Av. 
Paulista (Figura 10), o que cria diferentes níveis e confere novo sentido ao espaço, valorizando ainda mais a 
conexão entre o edifício e a cidade. 
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Figura 10: Acesso vertical - escada metálica. 

Fonte: Site do escritório MMBB. Acesso jun./2017. 

Ao se analisar o caráter da intervenção sob o aspecto da mínima intervenção, reconhecendo o edifício-sede 
da FIESP como patrimônio arquitetônico moderno, diante das diretrizes do Docomomo Brasil e através da 
historiografia paulista, esbarra-se no princípio da reversibilidade, uma vez que a estrutura do térreo foi 
parcialmente demolida o que altera toda a configuração dos pavimentos inferiores e não permite a leitura 
do projeto original. A respeito da reversibilidade, considera-se que as novas intervenções devem permitir a 
leitura do projeto original, somado ao valor que lhe foi atribuído das novas propostas, nos diversos tempos, 
sendo assim: 

Os acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que respeitarem todas as partes 
interessantes do edifício, seu esquema tradicional o equilíbrio de sua composição e suas 
relações com o meio ambiente. (CARTA DE VENEZA, ARTIGO 13º, CURY, 2000) 

Contudo, entende-se que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e equipe, procuraram recuperar a ideia de 
projeto moderno e sua relação com o espaço urbano civil. Dessa forma, optou-se por remover alguns 
obstáculos que escondiam as qualidades da preexistência, o que acabou por evidenciar os dois momentos 
históricos: o antigo, referente ao edifício em concreto armado aparente e o novo, a partir do volume 
prismático em aço e vidro (Figura 11). 

  
Figura 11: Acesso vertical - escada metálica. 

Fonte: Finotti. Acesso jun./2017. 
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Quanto ao novo volume, definido por Mendes da Rocha como uma “estrutura parasita”, localizado no 
pavimento térreo superior, elevado aproximadamente 1,60 m em relação a Av. Paulista, abrigando à galeria 
de arte e acessado por meio das escadas do átrio e nos subsolos pelos elevadores, vê-se o mesmo como um 
colonizador sobre a preexistência, uma vez que possui identidade própria e se torna autônomo do edifício 
(Figura 12). 

  
Figura 12: Acesso vertical - escada metálica. 

Fonte: Finotti. Acesso jun./2017. 

Assim, a definição de “estrutura parasita” não é pertinente na medida em que o arquiteto perfura os pilares 
existentes para fixar os passantes, os quais suportam a extensão do piso metálico do pavimento térreo 
superior - servindo como cobertura da galeria de arte -, além da passarela-ponte com 3,20 m acima desse, 
sendo esta uma estrutura colonizadora. E ao colonizar, a nova estrutura distingue da construção em concreto 
armado por suas dimensões técnica e material, independente do edifício; o que é diferente de parasitar, visto 
que vive à custa alheia por meio da exploração. Quanto a passarela-ponte, uma de suas extremidades se 
desenvolve no sentido da Av. Paulista e a outra sob a cobertura do teatro em mosaico português, desenhado 
por Burle Marx (Figura 13). 

  

Figura 13: Passarela metálica e suas duas vistas – Av. Paulista e cobertura do teatro.  
Fonte: Nelson Kon. Disponibilizadas pelo escritório MMBB. 

Tanto a passarela metálica que cria uma espécie de mirante, quanto a galeria que se comporta como uma 
vitrine, ambas voltadas para a Av. Paulista, acabam por fazer parte do processo de marketing urbano, o qual 
as incorpora como mecanismos de promoção, seja da cidade, do governo ou de algum partido político. Fato 
que insere (em parte) esse patrimônio na lógica do capital, utilizando de seu valor simbólico de forma 
especulativa, visando interesses e projetos subjetivos, mesmo que não tenham sido projetadas para essa 
finalidade. 
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Entende-se, portanto, que a intervenção de Paulo Mendes da Rocha no edifício da FIESP é passível de crítica, 
porém, confere novo valor e vitalidade ao preexistente, não se concentrando apenas no acrescido, numa 
“[...] vontade do arquiteto, aparentemente paradoxal, de romper com o passado por intermédio de uma 
estratégia de evidenciar [...]” (GUATELLI, 2006, p. 5). Nesse sentido, a intervenção deu prioridade por 
restaurar a ideia de projeto moderno e sua relação com o espaço urbano, ainda que transgrida em seu corpo 
material certas orientações contidas em cartas e documentos consolidados. Na visão de Zein (1999, p. 9), há 
necessidade de normas gerais de intervenção no patrimônio, contudo, estas não podem e nem devem serem 
usadas como “armadilhas que favoreçam a mediocridade ou impeçam o brilho da invenção [...] no caso da 
Fiesp, demolir foi não importante quanto construir.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso do edifício-sede da FIESP enquadra-se na discussão da preservação do patrimônio arquitetônico, 
quanto a passagem dos preceitos as práticas de intervenção; sobretudo, a postura do arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha frente à práxis da conservação. Isso pois, o edifício criado para ser um marco referencial 
na Av. Paulista a partir de sua forma piramidal, cuja teoria e prática de preservação se chocam em alguns 
aspectos – caso do princípio da reversibilidade – não impediu o sucesso da proposta, pelo contrário. 

Dessa maneira, ainda que transgredindo em seu corpo material orientações contidas em cartas patrimoniais, 
a intervenção requalifica o edifício com seu entorno a serviço do espaço coletivo, além de enaltecer os usos 
culturais, recuperando um pouco da generosidade do projeto original de Rino Levi. Diante disso, dado o 
pouco distanciamento entre arquitetura moderna e o ato de intervir, vê-se com bons olhos tal intervenção, 
uma vez que seu objetivo foi dar vitalidade ao preexistente, não caindo no processo de museificação precoce, 
ainda que seu valor simbólico esteja sendo incorporado a estratégias de marketing. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a preservação da arquitetura moderna não se difere das obras 
tradicionalmente consideradas como patrimônio arquitetônico, mas reconhece que sua preservação 
apresenta novos desafios. Particularmente no cenário atual, cujas noções de autenticidade, distinguibilidade 
e reversibilidade, estas indissociáveis das discussões teóricas e das práticas de preservação e restauro, são 
deturpadas pelo processo de naturalização em torno da noção de patrimônio cultural, usadas como normas 
genéricas que muitas vezes servem de empecilho para bons projetos de intervenção, como já apontado por 
Zein (1999).  
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EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO. O IPHAN E A GESTÃO DA 
CONSERVAÇÃO DOS CONJUNTOS URBANOS TOMBADOS 

IN SEARCH OF LOST TIME. IPHAN AND THE MANAGEMENT OF THE CONSERVATION OF TOMBED 
URBAN SITES 

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO. EL IPHAN Y LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
CONJUNTOS URBANOS TOMBADOS 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE. 

RESUMO: Nesses 81 anos de funcionamento é possível visualizar diversas faces do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). Qual o papel desempenhado pelas ações empregadas pelo órgão na efetiva conservação 
dos conjuntos urbanos tombados? Para responder a esse questionamento, a pesquisa parte do extenso trabalho da 
instituição no processo de classificação do patrimônio material imóvel. Amparado pelo ato de tombamento definido 
no Decreto-lei 25/1937, o Iphan não alcança a gestão da conservação do patrimônio nacional. Não consolidou 
processos participativos capazes de envolver os diversos atores dos sítios históricos, os municípios e suas 
superintendências regionais. Os reflexos desse modus operandi estão expressos em 90% dos conjuntos urbanos sem 
normativas eficientes para orientar intervenções, análises de projeto e fiscalizações. Um olhar mais detido mostra 
uma série de experiências, construídas desarticuladamente ao longo desse tempo. Na intenção de aprofundar o tema, 
discutiremos procedimentos adotados em relação aos sítios de Ouro Preto (MG), João Pessoa (PB) e Piranhas (AL) de 
modo a revelar a diversidade e, por vezes, o desencontro entre gestão e o comprometimento da efetiva conservação 
do patrimônio nacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Conservação, Conjuntos Urbanos, Patrimônio Construído. 

ABSTRACT: In these 81 years of operation it is possible to see several faces of the National Historical and Artistic 
Heritage Institute (Iphan). What is the role played by the actions taken by the organ in the effective conservation of 
urban settlements? To answer this question, the research is based on the institution's extensive work in the process of 
classifying immovable property. Supported by the act of tipping defined in Decree-Law 25/1937, Iphan does not 
manage the conservation of national patrimony. It did not consolidate participatory processes capable of involving the 
various actors of historical sites, municipalities and their regional superintendencies. The reflexes of this modus 
operandi are expressed in 90% of urban groups without effective norms to guide interventions, project analyzes and 
inspections. A closer look shows a series of experiments, built disjointed over that time. In order to deepen the theme, 
we will discuss procedures adopted in relation to the Ouro Preto (MG), João Pessoa (PB) and Piranhas (LA) sites in 
order to reveal the diversity and, sometimes, the mismatch between management and the commitment of the 
effective conservation of the national patrimony. 
KEY WORDS: Conservation Management, Urban Set, Built Heritage. 
 
 
RESUMEN: En esos 81 años de funcionamiento es posible visualizar diversas caras del Instituto del Patrimonio Histórico 
y Artístico Nacional (Iphan). ¿Cuál es el papel desempeñado por las acciones empleadas por el órgano en la efectiva 
conservación de los conjuntos urbanos tumbados? Para responder a ese cuestionamiento, la investigación parte del 
extenso trabajo de la institución en el proceso de clasificación del patrimonio material inmóvil. Amparado por el acto 
de tumbado definido en el Decreto-ley 25/1937, el Iphan no alcanza la gestión de la conservación del patrimonio 
nacional. No consolidó procesos participativos capaces de involucrar a los diversos actores de los sitios históricos, los 
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municipios y sus superintendencias regionales. Los reflejos de este modus operandi están expresados en el 90% de los 
conjuntos urbanos sin normativas eficientes para orientar intervenciones, análisis de proyecto y fiscalizaciones. Una 
mirada más detenida muestra una serie de experiencias, construidas desarticuladamente a lo largo de ese tiempo. En 
la intención de profundizar el tema, discutiremos procedimientos adoptados en relación a los sitios de Ouro Preto 
(MG), João Pessoa (PB) y Piranhas (AL) para revelar la diversidad y, a veces, el desencuentro entre gestión y el 
compromiso de la gestión efectiva conservación del patrimonio nacional. 
PALABRAS CLAVE: Gestión de la Conservación, Conjuntos Urbanos, Patrimonio Construido. 
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PREÂMBULO 

Muito tem se escrito sobre o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), desde a sua 
fundação, incluindo análises sobre a sua origem, primeiros passos nas rotinas de classificação, 
tombamento, fiscalização, desenvolvimento e aplicação de normas de preservação, além da forma como 
conduziu intervenções. Isso resultou em uma extensa literatura acadêmica – por vezes editada pelo órgão – 
e uma série de trabalhos elaborados, inclusive por seus próprios técnicos. Quando iniciamos este texto1, 
oportunizamos a comemoração dos seus 80 anos, (1937-2017), para lançar luz sobre um tema muito caro, 
merecedor de um maior aprofundamento: a gestão do patrimônio material, notadamente a dos conjuntos 
urbanos tombados pelo órgão.  

Acreditamos que a maneira como o Iphan construiu a gestão desses bens fortaleceu uma postura vertical e 
generalista. Daí surgiu uma imagem rígida, o que contribuiu ainda mais para tensionar as ações de 
conservação junto à população e às administrações municipais.  Essa práxis, criada a partir das tratativas 
com os problemas cotidianos, pode ser avaliada em Lucio Costa: Documentos de Trabalho2. 

O interesse pelo estudo de experiências desenvolvidas pelas regionais do Instituto – importantes em 
contextos passados, mas esquecidas em seus arquivos – significa resgatar fundamentos claros e coerentes, 
com condições de estruturar uma política nacional de conservação do patrimônio construído e que vem ao 
encontro da abertura pelo Iphan de uma Consulta Pública, durante os meses de março e abril deste ano, 
com o intuito de coletar sugestões para a elaboração da sua Política do Patrimônio Material (PPM)3. É 
louvável a tônica do documento ao admitir críticas à sua atuação ao longo do tempo. Em trechos do Edital 
fica clara a intenção em buscar a participação dos atores envolvidos com as áreas históricas a fim de 
construir a aludida Política. Esse fato – uma benvinda novidade – vem a corroborar nossas inquietações e a 
própria razão de ser deste texto.  

A construção e consolidação de uma práxis – uma prática centralizadora e generalista, o que impediu o 
Iphan de implementar uma política eficaz de conservação dos conjuntos urbanos tombados. As críticas e os 
movimentos internos de resistência foram insuficientes para o alcance de uma política de Conservação 
Integrada. Nos parece viável e urgente, entretanto, "buscar o tempo perdido", por meio da adoção de 
novos rumos que signifiquem uma gestão compartilhada com atores e instâncias governamentais 
concernentes a cada um dos conjuntos urbanos tombados.  

CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UMA PRÁXIS 

Sant’Anna (1995) registra o início do Iphan – com Rodrigo M.F. de Andrade (1937-1967) – como o tempo de 
consolidação de uma doutrina de trabalho, onde o órgão gozou de certa independência política-
                                                             
1 Este texto fundamenta-se nas reflexões surgidas durante o desenvolvimento da tese de doutorado de Marco Antonio Farias 
Coutinho no âmbito do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco 
(MDU/UFPE). 
2 De autoria de Pessoa (2004), o trabalho mostra a busca inicial do Instituto pelo patrimônio excepcional do país; analisa processos 
de intervenção e fiscalização, além de dar luz à construção de reflexões que se desenvolveram com os acontecimentos vivenciados 
por Lucio Costa, então diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos (DET/Iphan).  
3 A referida Consulta Pública instituída pela Portaria PFPM, disponível em: 
<http://portal.Iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria_PFPM_(Versao13a).pdf>. Acesso em: 20 abril 2018. 
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administrativa. Essa fase, Heroica, teve seu preço: orçamento e pessoal minguados para um trabalho 
gigantesco, do tamanho do Brasil. Aqui tem início a forja dessa prática que marcará profundamente a 
Instituição: postura vertical, generalista e autocentrada, excessivamente ligada no saber técnico-
intelectual. Rodrigo manteve-se na direção do Iphan até 1967, fortalecendo esse modus operandi.4 A 
prática centralizadora do órgão, definida a partir das experiências iniciais, foi estendida para todo o país. A 
forte opinião exercida pela Direção Nacional era relembrada por Paulo Ormindo de Azevedo quando atuava 
no Iphan /BA, nos anos 1960:  

Trabalhávamos num grande isolamento, especialmente na Bahia, onde não havia outros 
arquitetos. Orientávamo-nos por uma espécie de “jurisprudência restaurativa”, com base 
nos pareceres de Lucio Costa, José de Souza Reis, Alcides da Rocha Miranda e outros 
arquitetos do órgão central, onde as questões mais complicadas iam parar. Faltavam, 
porém, critérios mais universais, uma teoria (Azevedo, in Motta e Silva, 1998. p.62). 

Essas inquietações existiram, se expandiram, persistiram, e ganharam corpo. Trinta anos mais tarde, 
Renato Soeiro5, diretor e braço direito de Rodrigo, quando assume a direção do Iphan, organiza a sua 
reestruturação administrativa. Azevedo (2013) relata essa reestruturação a partir da expansão das 
regionais e do quadro técnico, o planejamento de uma fundação de modo a dar maior mobilidade ao Iphan 
(1970), a criação do Programa Cidades Históricas (PCH) (1973) – maior obra de preservação já coordenada 
pelo Iphan – além de direcionar o órgão para o debate internacional e discussões sobre conservação 
vivenciada na Europa. 

É nesse cenário que começa a gestão de Aloísio Magalhães no Iphan (1979-1982). Design gráfico, professor 
e criador do Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC) (1975), pesquisava as raízes da formação 
social brasileira – retomando o pensamento inicial de Mario de Andrade para o Iphan – em direção ao 
patrimônio imaterial (Fonseca, 1997). Dando continuidade ao planejamento de Soeiro, criou a Fundação 
Pró-Memória (FPM), perfeita para a inserção do CNRC e para a dinamização do Iphan. A partir de então, 
essa nova estrutura bicéfala colocaria às claras as contradições existentes no seio do campo da 
conservação. De um lado o Iphan tradicional, dedicado ao patrimônio material, a valorizar estilos 
específicos da produção cultural brasileira, construindo processos fechados firmemente delineados nas 
políticas desenvolvimentistas. De outro, a Pró-Memória fomentando discussões abertas e multidisciplinares 
em busca das raízes da nossa identidade e formação social. Apesar de curta, a gestão de Magalhães – 
falecido abruptamente – garantiu no cerne do órgão, espaço necessário para o contraditório e a 
divergência. Algo aparentemente indesejado, porém, por outro prisma, uma importante argamassa para a 
construção de cenários futuros. 

                                                             
4Rodrigo M.F. de Andrade, advogado e jornalista, entusiasta do movimento moderno, pesquisador da obra de Aleijadinho, foi um 
dos principais defensores da excepcionalidade do barroco mineiro no conjunto do patrimônio material brasileiro. Assessor do 
Ministro da Educação Gustavo Capanema desde a formação do Estado Novo, participou dos bastidores da criação do então Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN. Fez parte da equipe que, em 1936, analisou o meticuloso, abrangente e ainda 
hoje atual, anteprojeto solicitado a Mario de Andrade, pelo ministro, optando pela formatação conservadora do Decreto-Lei 25/37, 
valorizando unicamente o patrimônio material. 
5 No período de 1967 a 1979, Soeiro, organiza consultorias da UNESCO para elaboração de planos urbanísticos e territoriais, 
buscando ampliar os instrumentos de gestão dos sítios históricos. Acumulando a direção do Departamento de Arte/Cultura do 
Ministério da Educação, direciona-se ao patrimônio imaterial, criando em 1975, a Fundação Nacional de Arte (Funarte), que cuidou 
da produção musical, cênica e das artes visuais. 

5567



 

Sant’Anna (op.cit) frisa que a década de 1980 foi pródiga nos discursos sobre o problema da conservação 
dos conjuntos urbanos, porém, pouco se avançou. Acredita que dois motivos foram essenciais: a grande 
resistência em ampliar a base legal de 1937 e construir instrumentos de gestão adequados – o histórico 
“instinto de conservação da corporação” que sempre surgiu nesses momentos, e: 

O segundo, que mantém estreitas relações com o primeiro, se vincula ao fato de 
conviverem no sistema SPHAN/Pró-Memória, naquele período, três correntes de 
pensamento e orientação da prática da preservação que entravam permanentemente em 
conflito: o grupo oriundo do CNRC, o grupo do Programa das Cidades Históricas do 
Nordeste, PCH e o grupo da SPHAN [...]. Todos discutiam em diferentes intensidades e 
com diferentes enfoques as dimensões conceitual, econômica e morfológica das áreas 
urbanas-patrimônio, fazendo-o, contudo, de modo paralelo e descoordenado (Sant’Anna, 
1995, p.320,321). 

A autora conclui, entendendo que, de 1938 a 1990, o país não conseguiu implementar uma política de 
conservação para as áreas urbanas tombadas. Nunca foram reunidos os meios operacionais que refletissem 
uma ação produtiva e duradoura. Evidenciavam-se a falta de uma política baseada na Conservação 
Integrada (CI) que tivesse os municípios como principais aliados; a carência de fontes de financiamento 
público e privados; e a ausência de um processo aberto e democrático, como de resto todo o país 
necessitava.  

O início da redemocratização do país coincide com a perda de poder do Iphan; pelo contrário, estruturas 
externas foram criadas nos governos de 1994 a 2003, como o Projeto Monumenta, para onde o grosso dos 
investimentos era carreado. Somente a partir de 2003 é que a Instituição voltou a conquistar espaço 
adequado no Ministério da Cultura. Não é por acaso que criou, em 2004, o Programa de Especialização em 
Patrimônio (PEP), atual mestrado profissional – ponto inicial para investigações sobre práticas da própria 
Instituição, abrindo espaços para discutir problemas que estavam adormecidos.  

É neste novo contexto renovador que é produzido um dos documentos oficiais que mais nos instiga, o 
Normatização de Cidades Históricas: orientações para a elaboração de diretrizes e Normas de 
Preservação para áreas urbanas tombadas (2010), do Departamento de Patrimônio Material e 
Fiscalização, DEPAM, escrito pelos arquitetos e urbanistas Dalmo Vieira Filho (Diretor), Anna Finger e Yole 
Medeiros, e discutido na reunião de Corumbá de Goiás, no mesmo ano. Esse documento alerta para a 
imensa lacuna da gestão dos conjuntos urbanos tombados pelo Iphan. Logo na apresentação, percebe-se o 
tom de mea culpa: 

Já em 2010, atendendo à demanda da Superintendência do IPHAN em Goiás, foi realizada 
uma oficina prática de normatização, com foco na cidade de Corumbá de Goiás, tombada 
em 2004, e que não dispunha de parâmetros que orientassem moradores e prefeitura 
sobre como intervir no sítio, seja para novos projetos de inserção, para projetos de 
recuperação, ou mesmo projetos de requalificação urbana (Iphan /DEPAM, 2010, p.03). 

Tal posicionamento seria complementado por outros que deixavam claro o problema e a falta de 
metodologia de trabalho adequada envolvendo todo o processo, desde a inventariação, passando pelo 
tombamento, definição de normativas, gestão e monitoramento. Na introdução, o então Diretor 
explicitava: 
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Estão hoje sob proteção do IPHAN, através do tombamento, 94 conjuntos urbanos, 
situados em 70 cidades brasileiras [...]. Entretanto, atualmente verifica-se que menos de 
10% das áreas tombadas em nível nacional dispõe de normas eficientes, capazes de 
nortearem com clareza e objetividade as intervenções nos conjuntos históricos, o que 
dificulta a ação pronta e transparente, tanto na análise dos projetos de intervenção, 
quanto na fiscalização dos locais ainda não normatizados (Iphan/DEPAM, 2010, p.05). 

O documento procura estruturar uma alternativa – a ser replicada a partir de Corumbá de Goiás – para 
minorar os problemas. Contando com a experiência de técnicos de várias superintendências – que após 
visita à cidade organizaram oficina concentrada no Escritório Técnico de Pirenópolis – o resultado foi 
avaliado positivamente: 

Em apenas três dias foi possível, a partir de análises presenciais e com a colaboração de 
técnicos treinados, avançar em relação à identificação de diferentes setores morfológicos, 
que por apresentarem aspectos diferenciados deveriam ser regulamentados de formas 
distintas, como áreas mais sujeitas a pressão imobiliária e mudanças de uso, que implicam 
na descaracterização dos imóveis ou ocupação de áreas indesejáveis, áreas para onde 
devem ser canalizados recursos visando sua requalificação como forma de reverter 
processos de degradação, etc.[...] A partir dessa experiência foi possível confirmar o que já 
se vinha buscando desde 2007 com Ouro Preto e Areia: é possível produzir propostas 
boas e objetivas para a preservação de áreas protegidas em tempo razoável e com 
poucos recursos, a partir de inventários mais sucintos e que enfoquem elementos 
considerados realmente relevantes para aquela área, prescindindo de análises 
exaustivas, onerosas e que, muitas vezes, não forneciam aos técnicos subsídios para seu 
trabalho diário de gestão dos sítios (Iphan /DEPAM, 2010, p.03-04. Grifos nossos). 

Apesar de enxergarmos boa intenção – afinal com a oficina de Corumbá de Goiás o Iphan passou a ter 
algum tipo de parâmetro, quando não possuía nada – essa foi uma solução paliativa e emergencial. 
Permanece a centralização do processo nas mãos dos técnicos, a falta de participação da população e dos 
demais setores envolvidos. De uma forma geral, Normatização de Cidades Históricas reflete sobre a 
preservação dos sítios, as normativas e seu conteúdo; os contextos jurídicos que envolvem o Iphan, 
municípios e estados; o Estatuto das Cidades, além da participação pública na elaboração das Normas de 
Preservação. Descreve a metodologia proposta para, rapidamente, elaborar uma minuta através do 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), e conclui, exemplificando, com as portarias de 
preservação de Ouro Preto (MG) e Areia (PB). Apesar de admitir publicamente sérios problemas – o grande 
número de conjuntos urbanos sem normas específicas e sem orientação às intervenções articuladas com a 
gestão e fiscalização – não vai ao cerne do problema: o planejamento da gestão do patrimônio nacional. 

Importa comentar dois fatos, relativamente recentes, que ganharam espaço na mídia nacional e ilustram 
bem as consequências da falta de diretrizes e procedimentos claros para gerir o patrimônio construído: o 
caso do edifício La Vue, em Salvador, em 2016, e o controvertido tombamento de Fernando de Noronha, 
em Pernambuco, em 2017. 

O caso do Edifício La Vue, em Salvador 

Em 1938, o Outeiro da Igreja de Santo Antônio da Barra e o Forte de Santa Maria, em Salvador, foram 
tombados pelo Iphan. Em 1959, ampliando olhar para o todo, a Instituição instruiu novo processo 
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tombando o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Outeiro de Santo Antônio da Barra, compreendendo 
o Forte São Diogo, a Igreja e o Cemitério dos Ingleses. Naquele momento, não se definiu poligonal de 
proteção, bem como não foram criadas normas para controlar futuras intervenções, permitindo-se, 
inclusive, alterações no parcelamento do solo. Um estudo (Figura 01) havia sido realizado pelo Iphan /BA 
em 20136 e não aprovado pelo DEPAM. Todavia subsidiou parecer concedendo alvará de construção ao 
Edifício La Vue. No final de novembro de 2016, o Iphan se viu, entretanto, no centro do noticiário nacional 
ao ser obrigado a embargar a obra do Edifício, projetado com cerca de 100 m de altura, impactando 
fortemente o entorno do Outeiro da Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador7. 

     
Figura 01 – Edifício La Vue na vizinhança do conjunto urbano tombado 

Fonte: <http://Iphanba.blogspot.se/search?>acesso: 29/06/2017). 

                                                             
6 Segundo plataforma blogspot do Iphan/BA, a poligonal foi delimitada por arquitetos locais com supervisão do DEPAM/Iphan. O 
grupo baiano usou o Decreto-Lei 25/1937, a Nota Técnica 001/2011 que estabelece procedimento para delimitação de poligonal de 
entorno de bens tombados e o Parecer Técnico 003/2012, ambos do DEPAM.  
7 O então Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Geddel Vieira Lima, comprara apartamento no prédio e 
pressionou o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, para o Iphan reverter a decisão. Surpreendentemente, Calero renunciou, 
denunciando à Polícia Federal e à mídia os abusos de Geddel. Geddel renunciou e a obra permanece embargada.  

Legenda 
 

b – Cemitério dos Ingleses 
c – Outeiro da igreja de 
Santo Amaro da Barra 
d – Forte de São Diogo 
e – Morro da Mansão 
Marianni 
f – Forte de Santa Maria 
           Edifício La Vue 
           Poligonal proposta  
           pelo Iphan/BA 
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O Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB/BA, questionando o alvará, abriu processo na Justiça Federal, fez 
gestões na Direção Nacional do Iphan, discutindo detalhes do processo, e conseguiu revertê-lo. A 
presidente, Kátia Bogéa, emitiu despacho 411/2016-PRESI/Iphan, revogando decisão da Regional que 
municiou parecer final da Justiça Federal, cancelando o alvará de construção e paralisando as obras. 
Internamente, o Iphan desconsiderou a poligonal proposta e ficou definido que todo processo na área fosse 
enviado para Brasília.   

Tombamento de Fernando de Noronha, em Pernambuco 

O Conjunto Histórico de Fernando de Noronha foi tombado em 21 de junho de 2017. Selava-se, assim, um 
processo iniciado em 1996 quando se deu o tombamento provisório do Conjunto Arquitetônico e 
Paisagístico do Arquipélago de Fernando de Noronha. Mais de 20 anos de demora na condução do 
tombamento, a proteção, inicialmente prevista para a totalidade do conjunto arquitetônico, urbanístico e 
paisagístico, se reduziu a um conjunto de edificações. 

É bem verdade que o edital de tombamento definitivo para o Conjunto Histórico e Paisagístico de Fernando 
de Noronha, data de 2015, momento em que o Iphan /PE define uma poligonal envolvendo todo o 
arquipélago. Os atores sociais concernentes e a administração não foram ouvidos8, enquanto o Iphan /PE 
procurava historiar o processo e acalmar a população, garantindo que tudo seria feito de comum acordo: 

O estudo do tombamento vem sendo construído desde 1997. Fizemos várias reuniões, 
inclusive, com a participação deles. O tombamento, de fato, não vai mudar muita coisa. Já 
estamos protegendo a ilha através do Plano de Manejo e já somos obrigados a analisar e 
autorizar os processos de construção em Noronha desde 2011. [...] A ideia é tentar 
elaborar um Plano Diretor com os parâmetros urbanísticos [...]. Zonear a ilha com áreas 
mais rigorosas ou menos rigorosas contemplando as questões de preservação e também 
culturais e históricas. [...] A ideia é construir junto. Pensar a parte técnica e realizar uma 
consulta pública para a participação da comunidade. [...] O tombamento não tem intenção 
de engessar nada. (ALMEIDA, Frederico. Superintendente do Iphan/PE, 2015 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-
urbana/2015/05/19/interna_vidaurbana,577219/iphan-tomba-fernando-de-noronha-e-
decisao-nao-agrada-moradores-e-governo.shtml> acesso:30/06/17). 

Na Audiência Pública, realizada em 05 de outubro de 2016, desta feita com a participação da Administração 
de Fernando de Noronha, do Conselho Distrital, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), do 
IPHAN e da população se discute a proposta de tombamento apenas do conjunto urbano edificado. Depois 
de sete horas de debate os ânimos se acalmaram, mas a população ainda não se sentiu esclarecida a 
respeito das consequências do tombamento.9  

                                                             
8 A matéria do portal oficial do arquipélago na internet, em 20/05/2015, mostrava a irritação do administrador Reginaldo Valença 
Jr.: "Foi um processo unilateral e fomos pegos de surpresa com a notícia. Nós desejamos ouvir quais critérios foram utilizados e 
redefinir as áreas tombadas (<http://www.prontotecnologia.com.br/noronha2>acesso: 30/06/17)”. O presidente do Conselho 
Distrital, Arthur Cândido, iniciou movimentações para convocar plenária aberta à comunidade para debater o assunto, pois teve 
conhecimento do tombamento definitivo via Diário Oficial do Estado, e não por notificações à administração e aos proprietários. 
9 Proposta do polígono de tombamento do Iphan /PE e do DEPAM, representados por Renata Borba e Andrey Schlee, 
Superintendente e Diretor, respectivamente. 
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Surpreendentemente, em 22 de junho de 2017, o Conselho Consultivo aprovou outra nova proposta do 
DEPAM, se concentrando exclusivamente em um grupo de edificações históricas e se abstendo tanto da 
malha urbana como de toda a paisagem natural do arquipélago. 

Esses dois casos demonstram alguns percalços que no nosso entendimento aconteceram devido à práxis 
rotineira da Instituição. Em Salvador, o conjunto tombado passou de 1959 até 2013 sem qualquer proteção 
que não seu ato de tombamento. No momento da delimitação da poligonal do conjunto, a consulta à base 
técnica, utilizada pelo Iphan /BA, mostrou-se pouco objetiva. Não definiu claramente os conceitos de 
ambiência e entorno. Não buscou parâmetros métricos reais, baseados nos casos vivenciados ao longo dos 
anos. Determinou que o caso fosse estudado a partir dos critérios que levaram ao tombamento daquele 
bem, reforçando a metodologia do cada caso é um caso. Não se discutiu com o município as regras de 
controle de gabarito, recuos, taxas de ocupação para novas edificações, bem como a proibição de 
remembramentos de lotes próximo desses entornos.  

Em Fernando de Noronha, os 21 anos de estudos do tombamento são justificados pela fragilidade numérica 
do efetivo técnico frente ao volumoso trabalho acumulado. A manutenção de uma forma indireta de 
notificação do tombamento – sem entrega à administração competente e aos proprietários individuais dos 
imóveis localizados nos sítios – reproduziu práticas das décadas de 1930/40, contrariando os avanços da 
Constituição de 1988 que determina a descentralização política administrativa – o que significa maiores 
poderes aos municípios – e a participação popular. Tudo isso fez o processo tensionar-se de vez. Em 2016, a 
proposta do DEPAM e da direção regional desconsidera os principais motivos que levaram a UNESCO a 
chancelar título de Patrimônio Mundial Natural ao arquipélago. Assim, a gestão do espaço envolvente ficou 
por conta da administração local que só teria a legislação do ICMBIO para atender.  

Em Salvador e Noronha, percebe-se que a falta de uma linha de conduta definida e normatizada, dando 
tratamento às questões do patrimônio construído e ambiental, é o reflexo de questões anteriores, 
diretamente ligadas ao modus operandi que o Iphan desenvolveu desde os seus primeiros anos e também 
da sua dificuldade de acompanhar as determinações da Constituição de 1988. Importa lembrar que essa 
Carta Magna ratifica os poderes dos municípios em termos de legislação urbanística. Todavia, o Decreto-Lei 
25/37 continua sendo a pedra angular para as suas principais ações. Utilizando-se desse instrumento 
jurídico, o órgão estruturou na Fase Heroica (1937-1967) a maioria dos tombamentos de bens imóveis 
individuais e conjuntos urbanos.  

CRÍTICAS E MOVIMENTOS INTERNOS DE RESISTÊNCIA 

Apesar dessa prática instalada, internamente sempre surgiram dúvidas e inquietações a respeito da rígida 
condução dos trabalhos. Em vários momentos da história do Iphan, é possível visualizar claros movimentos 
de resistência – os arquivos contêm várias publicações e documentos. Jogando luz sobre esses 
movimentos, produzidos pelos próprios funcionários, é possível vislumbrar uma série de experiências que 
caracterizam o embrião da gestão da conservação do patrimônio construído. 
 

Tentativa frustrada de regulamentação do Decreto-Lei 25/37 

Em 1940, o Iphan produziu o anteprojeto para regulamentação do Decreto-Lei 25/37. A ideia era fortalecer 
a base legal a partir dos constantes questionamentos judiciais: constitucionalidade do tombamento na 

5572



 

propriedade privada, gerando perda de valor econômico; falta de publicidade necessária para as 
notificações dos tombamentos dos conjuntos urbanos e limitação do direito de propriedade na vizinhança 
dos bens tombados (Sant’Anna, 1995, p.119). O capítulo V do anteprojeto tratava de instrumentos de 
gestão especialmente pensados para os conjuntos urbanos: 

Nas cidades-monumentos nenhuma construção ou remodelação de ruas, jardins ou 
quaisquer logradouros públicos, de grupos de edifícios ou de edifícios isolados, públicos 
ou particulares, pode ser empreendida ou autorizada, sem prévia audiência do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que se encarregará de estudar a necessidade 
das mesmas bem como de elaborar os respectivos projetos e fiscalizar sua execução 
(Anteprojeto de Lei SPHAN in Sant’Anna, op.cit. p.438-439). 

O artigo 310 do referido anteprojeto trata de planos urbanísticos e vislumbra a possibilidade deles 
contribuírem para o desenvolvimento dos municípios. Caso tivesse sido adotado, seria uma das primeiras 
legislações no mundo a articular o planejamento urbano com a conservação do patrimônio histórico. No 
órgão, existia a perspectiva de instituir instrumentos de gestão detalhados – planejamento urbanístico, 
arquitetônico e paisagístico como suporte – para garantir a conservação de algo tão complexo como a 
cidade histórica. Porém, o anteprojeto não foi adiante pelo potencial de acirrar divergências entre a União 
e os municípios10 e prevalece o protagonismo do Decreto-Lei 25/37. 

Plano de trabalho de Lucio Costa para a Divisão de Estudos e Tombamento 

Em 1949, Lucio Costa, escreveu o Plano de Trabalho da Divisão de Estudos e Tombamentos (DET/ Iphan). A 
leitura revela que o diretor se angustiava com a carga de trabalho submetida à Instituição. Fala da 
importância do estudo da classificação do imenso acervo sob seus cuidados; pede mais rigor aos 
levantamentos fotográficos, arquitetônicos, ao retratar o bem e, assim embasar melhor as decisões. Em 
dado momento coloca: 

A importância dessa tarefa fundamental é de tal ordem, que não me vexaria de 
recomendar a paralisação quase completa das obras em andamento e o cancelamento de 
novos serviços [...] a fim de que as verbas da dotação anual da DPHAN fossem 
integralmente aplicadas, durante dois ou três exercícios consecutivos, nessa empresa de 
colheita e compilação maciça de informações – fundamento sobre o qual deverão 
assentar todas as iniciativas da repartição (Costa in Motta e Silva, 1998, p.134. grifos 
nossos). 

Costa repensa seu trabalho desde 1937, entendendo que o modus operandi utilizado é frágil, necessitando 
de completa revisão: 

Pois na verdade, tanto no que se refere ao inventário de fotografias e de plantas, como no 
que diz respeito aos dados históricos elucidativos, a documentação existente é 
deficientíssima. No primeiro caso não é apenas o inventário de numerosas obras ainda por 
fazer que desalenta o eventual pesquisador, mas, principalmente, o registro na grande 
maioria dos casos incompleto e disparato das obras inventariadas, o que falseia a sua 

                                                             
10 O diretor, Rodrigo M.F. de Andrade, desistiu da regulamentação. Apesar de vislumbrar os problemas citados, optou pelo sucesso 
que o Decreto Lei 25/37 estava tendo nas batalhas do Supremo Tribunal Federal. 
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interpretação tanto no geral como no particular e impossibilita qualquer juízo de valor a 
respeito delas. [...] Mas nem só da falta de material organizado para servir de base de 
estudos se ressente esta divisão, senão também da falta de pessoal técnico habilitado e 
possuído da necessária paixão pela tarefa especializada a empreender, capaz, em suma, 
de utilizar com proficiência e proveito o material compilado (Costa in Motta e Silva, 1998, 
p.135). 

Costa busca obediência ao rigor técnico onde é necessário inventário completo para referendar processo 
de tombamento. Não somente para este fim, mas para manter informações capazes de gerenciar aquele 
patrimônio tombado que ao longo do tempo sofrerá intervenções. O diretor define detalhadamente as 
necessidades da divisão e o principal imperativo: a dimensão e o perfil do corpo técnico. Assim, desenha 
uma composição de equipe contando com arquitetos, engenheiros, historiadores, fotógrafos, especialistas 
e pesquisadores em diversas áreas relativas aos processos de restauração, para bens móveis e imóveis, 
divididos por regionais. Não obstante o peso que possuía dentro da Instituição, o planejamento elaborado 
por Lucio Costa não foi adiante. 

Intervenções estilísticas em Ouro Preto 

A partir da década de 1980, o Iphan, através de suas publicações, e especialmente das ações empreendidas 
pelas diretorias e superintendências regionais, passou a conviver mais frequentemente com as críticas e 
inquietações dos seus próprios colaboradores. Era época de poucos investimentos, de reconfiguração do 
cenário nacional devido aos movimentos de abertura e redemocratização do país. Surgiram espaços para as 
necessárias reflexões, debates e investimentos em novas experiências. 

A comemoração dos 50 anos do tombamento de Ouro Preto foi uma oportunidade para refletir sobre os 
procedimentos restaurativos estilísticos adotados pela Instituição, similares àqueles que Viollet-le-Duc 
utilizava no século XIX. Sobre as reformas analisadas, os técnicos as encaravam como a oportunidade de 
devolver o aspecto colonial às edificações, consideradas bastardas, e que haviam sido alteradas com a 
introdução de platibandas, frontões e demais elementos de composição eclética (Motta, 1987, p.115)11. 
Infelizmente, optou-se pela continuidade do padrão estético da cidade setecentista (Figuras 02, 03, 04 e 
05). Para as novas construções, indiretamente, os técnicos – através de suas exigências de manutenção de 
detalhes formais – conseguiram incutir na população a permanência das características formais da 
vizinhança, gerando um novo “estilo”:  

Passou-se a exigir, então, a utilização dos elementos estruturais da fachada em madeira, 
como: beirais de cachorro, vãos em caixões externos e folhas em rótulas, calhas ou 
guilhotinas. Estas normas passaram a ser empregadas mesmo nas áreas novas que iam se 
formando nas periferias (Motta, op.cit. p.112 e 113).  

                                                             
11 No caso das intervenções em áreas históricas – trabalho onde a instituição procurava mostrar excelência dos técnicos e a 
conservação dos saberes e fazeres dos velhos mestres de obra – diversos casos são expostos no artigo A SPHAN em Ouro Preto, 
uma história de conceitos e critérios, publicados na edição de número 22 da Revista do Patrimônio, em 1987. 
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Figuras 02 e 03 – Antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios antes e depois de restaurado. Detalhe, na fotografia da esquerda percebe-se um lote 

vazio entre o prédio do Liceu e um sobrado mais à esquerda. Na imagem da direita, o vazio foi preenchido por um típico “novo edifício colonial”. 
Fonte: Arquivo SPHAN/Pró-Memória Pedro Lobo in Motta, op.cit. p.111. 

  

Figuras- 04 e 05 – As portarias previstas pelo Patrimônio terminaram por mimetizar as novas construções no cenário existente, criando o 
chamado “Estilo Patrimônio” cunhado pela população local. As edificações acima demonstram bem esse Hibridismo das novas construções. 

Fonte: Arquivo SPHAN/Pró-Memória Pedro Lobo in Motta, op.cit. p.116/117. 

Rotinas se consolidavam para analisar caso a caso os processos de intervenção, sem procurar, a partir dos 
levantamentos iniciais, avaliar, discutir e definir princípios que garantissem o movimento natural das 
cidades, suas componentes sociais e as dinâmicas específicas dos lugares. A crítica maior que se coloca é 
que mesmo depois de 1968, quando o Iphan contratara consultorias da UNESCO, gerando planos 
urbanísticos para a cidade, e chancelara diversos documentos internacionais referendando condutas 
ligadas à conservação, mantinha tais procedimentos. Os sítios históricos não estavam congelados no 
tempo. Pelo contrário, tinham plenas condições de conservar suas tipologias originais, mas precisavam 
atender necessidades atuais de moradia e trabalho.  

Encontro de Inventário de Identificação, 1995 

O Plano de Trabalho de Lucio Costa – anteriormente mencionado – guardado nos arquivos do Iphan, 
finalizou a publicação Inventários de Identificação (1998), fruto de encontro interno conduzido pela 
Divisão de Identificação e Documentação (DID/ Iphan). Naquela ocasião, os técnicos buscavam definir uma 
política de conservação cientificamente embasada e a possibilidade de conexão das áreas de planejamento 
com a de gestão. Para tanto, surgiu a ideia do Encontro de Inventário de Identificação, em 1995 que serviu 
como divisor de águas dentro da instituição.  
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Tornou-se conhecida a pesquisa preliminar feita pela DID que constatava diversas vulnerabilidades no 
processo de inventariação. Na verdade, inexistia uma política que refletisse uma prática institucional. O 
Encontro de Inventário de Identificação coloca em evidência as fragilidades naquele que é o trabalho de 
abertura para qualquer ação patrimonial: o inventário. Esse se dava de modo disperso e assistemático e os 
dados coletados não tinham condições de integrar um sistema de informação, nem possibilitavam seu 
intercâmbio (Motta e Resende, 1998, p.12).  

A partir daí, formou-se um grupo de trabalho que criou o Inventário Nacional de Bens Imóveis Sítios 
Urbanos Tombados, (INBI/SU), no final dos anos 1990. Pela primeira vez o Iphan, definiu uma metodologia 
expressa na pesquisa histórica para levantamentos físico-arquitetônicos e entrevistas com os moradores e 
demais usuários, abordando dados socioeconômicos, opiniões e desejos sobre a cidade. O INBI/SU 
perdurou por uma década, cobrindo cidades como Parati, São Luís, etc., cujos inventários reuniram um 
precioso e detalhado acervo ainda hoje utilizado pelo órgão. 

Isso posto, passamos a seguir a evidenciar o que se entende por gestão da Conservação Urbana Integrada e 
mostrar duas experiências que respondem aos seus princípios. 

EM BUSCA DA CONSERVAÇÃO URBANA INTEGRADA 

Da maneira como foi definida – na Declaração de Amsterdam (1975) – amplamente difundida, detalhada e 
ampliada, a Conservação Urbana Integrada, fundamentalmente, estrutura-se a partir do respeito e 
compreensão da essência dos sítios históricos e suas populações; da construção de processos participativos 
das políticas urbana e territoriais; da estruturação de planejamentos metodologicamente capazes de 
monitorar e avaliar continuamente a eficácia da própria gestão. Para ser efetiva metodologicamente, a 
gestão deve expressar governabilidade através de sistemas com suporte tecnológico que controle o 
máximo possível de variáveis a fim de construir instrumentos de participação popular. 

Através dos estudos de Zancheti, Jokilehto e Pontual (2002) é possível estabelecer metodologicamente o 
detalhamento para a execução do planejamento de gestão da conservação. A sua estruturação se dá nas 
seguintes fases: análise e valorização, negociação, proposições e monitoramento e controle. Em linhas 
gerais as etapas componentes desse planejamento podem ser descritas da seguinte forma: durante a 
análise e valorização sistematiza-se a totalidade dos dados relacionados aos bens materiais e imateriais que 
caracterizarão a formação histórica, situação atual, significado e estado da estrutura física/funcional do 
sítio. Denota-se a partir daí, suas restrições e limites futuros. A avaliação deve considerar os valores da 
tradição cultural da população, suas memórias e expectativas. Como as demais informações, essas, devem 
passar por ajustes e complementações que por ventura surjam nas fases subsequentes.  

A negociação nada mais é que a mediação da diversidade de conflitos, interesses e objetivos dos envolvidos 
com a conservação do sítio histórico. Tal atividade é contínua durante todo o processo. Para as reuniões e 
fóruns de decisões são necessárias condições logística e tecnológica, além de treinamento e habilitação 
técnica por parte dos atores sociais. Disso depende o sucesso das negociações. Fazem parte do processo as 
discussões entre os diversos envolvidos a fim de viabilizar financeiramente as intervenções propostas.  

As proposições se referem ao ordenamento das alternativas de intervenções técnicas, institucionais e 
financeiras, necessárias à consecução do planejamento. O conteúdo das demais fases é essencial para a 
construção das propostas de cenários que posteriormente serão avaliadas, chegando às intervenções 

5576



 

desejadas. Essa etapa, deve necessariamente refletir questões básicas ligadas à conservação, expressas a 
partir do respeito aos limites de segurança, à capacidade de carga dos suportes construídos e ambientais – 
podendo até prever adaptações da infraestrutura arquitetônica e urbana instaladas, desde que não 
venham a descaracterizar formalmente o sítio. Aqui também devem estar definidas estratégias 
interinstitucionais que promovam o desenvolvimento dos setores privados e públicos aliados aos recursos 
financeiros.  

A fase de monitoramento e controle é essencial para a manutenção e aprimoramento da gestão e do 
planejamento do futuro. Significa observar as condições ambientais, mensurando tendências e riscos na 
estrutura física do sítio, decorrentes de intervenções ou da imponderabilidade dos acontecimentos 
naturais. Deve relacionar esses levantamentos aos recursos humanos, financeiros e tecnológicos, propondo 
ações corretivas internas e externas ao ambiente da instituição pública. Como de resto, as informações e 
avaliações devem ser disponibilizadas às outras fases. 

Para o pleno funcionamento do plano de gestão é necessário conceber demais instrumentos 
complementares: o plano de desenvolvimento local, o programa de educação patrimonial e as legislações 
urbanísticas e tributárias. Essencialmente esses instrumentos – como o plano de gestão da conservação – 
são atribuições municipais, entretanto, muitas vezes, devido à falta de instrumentalização das pequenas 
cidades históricas, tão característica em nosso país, torna-se necessária a construção de convênios ou 
projetos mais amplos que envolvam setores das administrações dos estados e da União. Na prática, um dos 
principais instrumentos da Conservação Urbana Integrada para avaliar e tomar decisões é o 
monitoramento. A atividade está direcionada a medir e avaliar as mudanças. No nosso caso, as que 
ocorrem nos sítios históricos. Essa etapa do planejamento analisa as intervenções, verifica a sua efetividade 
e procura apontar os problemas a fim de corrigir o rumo para chegar aos objetivos anteriormente 
definidos. É uma ação que deve ser continuada e alimentada com dados coletados pelos órgãos 
patrimoniais no dia a dia de sua gestão.  

Herb Stovel (2002, p.103) distingue a importância do monitoramento para o gerenciamento e conservação 
do patrimônio cultural visualizando três áreas em que pode ser organizado: forças externas e pressões 
sobre o sítio, o estado de conservação dos recursos patrimoniais e a eficácia das ações para melhorar a 
gestão e a conservação dos sítios. No tocante à avaliação da eficácia das ações há alguns temas estruturais 
que tradicionalmente devem ser pesquisados: os sistemas legais e institucionais para proteção e 
gerenciamento do sítio; os incentivos econômicos e de apoio financeiro; a base de pesquisa e 
documentação para compreensão do sítio; sistemas de avaliação do patrimônio e de inventário para definir 
valores e significado; medidas de divulgação e proteção dos valores significativos identificados e medidas 
para a participação do público em geral (STOVEL, 2002, p.107). 

Centro Histórico de João Pessoa 

Durante os anos 1980, sem orientação clara da Direção Nacional, as regionais desenvolveram uma série de 
projetos importantes, mas que com o correr do tempo não teve a devida divulgação. Em 1986 o Brasil 
assinou convênio de cooperação técnica com a Espanha que mantinha ambicioso plano de comemoração 
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dos 500 anos da descoberta da América, para promover projetos de conservação em diversos centros 
históricos latino-americanos. A capital paraibana foi a escolhida12. 

A Comissão Permanente do Centro Histórico de João Pessoa, com técnicos espanhóis, do Iphan /PE, do 
Estado da Paraíba e da Prefeitura Municipal, elaboraram detalhado inventário contendo todos os imóveis 
do perímetro demarcado. A metodologia introduzida pelos espanhóis inventariava o bem a partir de 
categorias de análise. Após sistematização, definia-se seu nível específico de intervenção e normativas 
associadas. As fichas cadastrais e mapeamentos sistematizados deixavam a Comissão com banco de dados 
para as futuras intervenções e fiscalizações cotidianas.  

Outra análise subsidiou a formulação das normativas. Fundamentava-se na imagem urbana, na leitura 
urbanística do conjunto e na existência de setores com fisionomias próprias dentro da área maior. 
Futuramente esses setores receberiam normativas específicas para detalhar a intervenção. Tal 
mapeamento serviu para amparar projetos de revitalização que foram definidos e executados entre os 
anos de 1987 a 2004. Toda a legislação patrimonial resultante, com seus princípios e critérios, aplicados 
pelo Projeto de Preservação, fruto da pactuação entre as partes envolvidas, mantinha um forte viés da 
conservação dos padrões de ocupação – o traçado, a divisão fundiária, a implantação nas quadras, as 
tipologias das edificações, predominantemente alinhadas com as calçadas e sem recuos. Enfim, à 
fisionomia do Centro Histórico que correspondia à Cidade da Parahyba no meado do século XIX.  

O Convênio Brasil/Espanha, rendeu outros frutos, além das 26 obras realizadas voltadas para a restauração 
das edificações de valor excepcional tombadas pelo Iphan na década de 1930. Introduziu a cultura da 
conservação na cidade, capacitou técnicos e mão-de-obra especializada. Criou também, a Oficina-Escola de 
Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa para a formação de pedreiros, ferreiros, marceneiros e 
carpinteiros, priorizando como público, jovens das classes menos favorecidas, atualmente de 
responsabilidade do município.  

Tombamento do Conjunto Urbano de Piranhas, Alagoas 

Em 2004, o Iphan ampliou sua estrutura organizacional – criando neste mesmo ano, o Departamento do 
Patrimônio Imaterial – seu quadro funcional e sua dotação orçamentária. Em 2009, ampliou o foco 
patrimonial em direção à Chancela da Paisagem Cultural; anexou o Projeto Monumenta que serviu de base 
para o Projeto de Aceleração do Crescimento-Cidades Históricas. Foi um momento de expansão e 
convivência com outras instituições, surgindo contatos com visões diferenciadas. 

Em 2006 procedeu ao tombamento de Piranhas e a Vila de Entremontes, Alagoas. Nesse ato protegeu-se a 
paisagem histórico-cultural do sertão do vale do Rio São Francisco.13 A base do processo foi o documento 
Piranhas, proposta de tombamento e Plano de Gestão (2003), desenvolvido pelo Governo de Alagoas, 

                                                             
12 Coube ao Iphan/PE, com Escritório Técnico na Paraíba representar a União. Desenvolveu-se procedimento para estudar e 
delimitar o Centro Histórico de João Pessoa deveras interessante pela objetividade com que o inventário se conectava às questões 
de planejamento, gestão e fiscalização. Um instrumento ainda tão atual, quanto desconhecido, necessitando maior visibilidade. 
13 A partir da proteção patrimonial, essa parte do território nordestino vizinha da ambiência descrita por Euclides da Cunha em Os 
Sertões, insistentemente esquecida, passou a receber o olhar mais detido do Iphan. A valorização dos processos de ocupação das 
diversas regiões do interior do país passava a ocupar a agenda da Instituição. 
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através do Centro de Estudos Avançados em Conservação Integrada (CECI/UFPE), com o apoio financeiro da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). 

O cuidadoso passo a passo inventarial, divide o conjunto em nove setores que mereceriam normativas 
específicas. O diferencial do trabalho, seu plano de gestão, contou com a participação dos diversos atores 
interessados, a definição dos principais cenários esperados, o detalhamento das etapas de implantação ao 
longo de sete anos e a sugestão de utilização de indicadores para o acompanhamento. No parecer final, o 
relator elogia o detalhado documento ao valorizar a paisagem árida da Caatinga, dos Cânions do vale do 
rio, bem como toda a área urbana – fruto do Ciclo do Gado e sugere no final, que o Iphan use o documento 
como modelo e siga as diretrizes previstas no documento para efetivar a gestão do conjunto, sendo seu 
parecer aprovado por unanimidade.  

EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO 

Provavelmente, incitado por questionamentos semelhantes, o Iphan, como dito introdutoriamente, abriu 
uma Consulta Pública com o intuito de coletar sugestões em torno de uma minuta que servirá para definir 
sua Política do Patrimônio Material (PPM). Em suas linhas centrais, significa uma abertura da Instituição a 
críticas à sua atuação ao longo do tempo. Como também fica clara na Consulta a intenção em buscar a 
participação dos atores envolvidos com as áreas históricas a fim de construir a política da efetiva 
preservação do patrimônio nacional. Esse fato, uma benvinda novidade, vem a corroborar nossas 
inquietações.  

No período de maio a setembro, o Iphan analisará as contribuições advindas da Consulta Pública. Em 17 de 
setembro de 2018, Dia do Patrimônio Cultural, lançará oficialmente a Política do Patrimônio Material, 
conforme explica a instituição: 

[...] uma vez consolidado após período de Consulta Pública, servirá de guia a ser adotado 
pelo Iphan quando da realização de ações e processos de identificação, reconhecimento, 
proteção, normatização, autorização, licenciamento, fiscalização, monitoramento, 
conservação, interpretação, promoção, difusão e educação patrimonial relacionados à 
dimensão material do Patrimônio Cultural. 
(<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1633>acesso:15/03/2018). 

As constatações aqui apresentadas há muito nos faz pensar e questionar: porque até hoje, o Iphan não 
construiu uma linha de atuação clara e definida para a gestão da conservação dos seus conjuntos urbanos, 
contando com a participação das regionais, dos municípios e demais atores sociais? Porque a imensa 
maioria dos conjuntos urbanos tombados permanece sem planos de gestão e legislações específicas? Essa 
conduta tem gerado um panorama favorável à conservação, ou ampliado a degradação dessas áreas? A 
participação popular promoveria a oxigenação e renovação necessárias aos processos? 

A resposta desses questionamentos passa, necessariamente, pelo aprofundando da compreensão das 
principais fragilidades existentes. Não somente das fragilidades, mas de experiências que possam contribuir 
para a construção coletiva da desejável política nacional da efetiva preservação de seu patrimônio 
histórico, artístico e cultural; que os princípios e os critérios dessa política devem ser explicitados sob a 
forma de instrumentos de gestão de acesso de todos, garantindo os acordos sociais firmados e que os 
feitos coletivos, materiais e imateriais, sejam desfrutados na vida cotidiana dos cidadãos brasileiros. 
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RESUMO: 
Novas estratégias de conservação do patrimônio podem permitir a readequação desses sentimentos à 
realidade contemporânea. O Sítio Histórico de Olinda é um monumento nacional tombado pelo IPHAN e 
possuidor do título de Patrimônio da Humanidade concedido pela UNESCO, esses títulos garantem a 
manutenção da arquitetura histórica, da paisagem e do traçado urbano originais, sustentada por legislações 
que impedem ou limitam a interferência física nos mesmos, porém, a área é palco de constantes e diversas 
experiências sociais que possivelmente vem sendo esquecidas ou não recebem a importância devida dentro do 
processo conservacionista. A proposta deste artigo é investigar até que ponto as experiências socioespaciais 
são influenciadas pelo espaço urbano tombado e até que ponto essas experiências moldam esse espaço 
específico, através da percepção de seus moradores e dos valores apropriados pelos mesmos, para tal, é 
necessário compreender a forma de apreensão e cognição do Sítio Histórico de Olinda através de sua 
valorização memorial. A discussão acerca dessa problemática sugere a necessidade de uma maior 
compreensão do processo de intervenção praticado hoje, e através dela, também uma maior compreensão das 
experiências socioespaciais vivenciadas em áreas históricas. Relacionar legislação, teorias de restauro e 
sociedade, pode diminuir danos culturais. 
PALAVRAS-CHAVE: relações socioespaciais; conservação; patrimônio cultural.  

ABSTRACT: 
New heritage conservation strategies can allow the re-adaptation of these feelings to contemporary reality. The 
Historic Site of Olinda is a national monument, registered by IPHAN and possessed of the title of World Heritage 
Site granted by UNESCO, these titles guarantee the maintenance of the historic architecture, the landscape and 
the original urban trajectory, supported by laws that prevent or limit the interference However, the area is the 
scene of constant and diverse social experiences that may be forgotten or do not receive the importance due to 
the conservation process. The purpose of this article is to investigate the extent to which socio-spatial 
experiences are influenced by urban space and to what extent these experiences shape this specific space, 
through the perception of its inhabitants and the values appropriate to them, it is necessary to understand the 
way of apprehension and cognition of the Historical Site of Olinda through its memorial valorization. The 
discussion about this problem suggests the need for a greater understanding of the intervention process 
practiced today, and through it, also a greater understanding of socio-spatial experiences experienced in 
historical areas. Relating legislation, theories of restoration and society, can reduce cultural damages. 
KEY WORDS: socio-spatial relations; conservation; cultural heritage. 

RESUMEN: 
Nuevas estrategias de conservación del patrimonio pueden permitir la adaptación de esos sentimientos a la 
realidad contemporánea. El sitio histórico de Olinda es un monumento nacional que es tomado por el IPHAN y 
poseedor del título de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO, estos títulos garantizan el 
mantenimiento de la arquitectura histórica, del paisaje y del trazado urbano originales, sustentada por 
legislaciones que impiden o limitan la interferencia la física en los mismos, sin embargo, el área es escenario de 
constantes y diversas experiencias sociales que posiblemente vienen siendo olvidadas o no reciben la 
importancia debida dentro del proceso conservacionista. La propuesta de este artículo es investigar hasta qué 
punto las experiencias socioespaciales son influenciadas por el espacio urbano tumbado y hasta qué punto esas 
experiencias moldean ese espacio específico, a través de la percepción de sus habitantes y de los valores 
apropiados por los mismos, para ello es necesario comprender la forma de aprehensión y cognición del Sitio 
Histórico de Olinda a través de su valoración memorial. La discusión sobre esta problemática sugiere la 
necesidad de una mayor comprensión del proceso de intervención practicado hoy, ya través de ella, también 
una mayor comprensión de las experiencias socioespaciales vivenciadas en áreas históricas. Relacionar 
legislación, teorías de restauración y sociedad, puede disminuir daños culturales. 
PALABRAS CLAVE: relaciones socioespaciales; conservación; patrimonio cultural. 
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INTRODUÇÃO 

Hoje, em conversas com habitantes de um sítio histórico, o discurso que o local em que eles moram não é 
mais o mesmo, denunciando uma espécie de enfraquecimento das relações entre o morador e o sítio, 
decorrente do processo de mudança da dinâmica urbana que todo tecido urbano está sujeito a passar. 
Novas estratégias de conservação do patrimônio podem permitir a readequação desses sentimentos à 
realidade contemporânea. A cidade é moldável de acordo com os acontecimentos ocorridos nela, assim, 
suas memórias devem estar sempre em processo de renovação sem excluir o fortalecimento das já 
constituídas. 

A cidade também tem função de ligar indivíduos, famílias e grupos sociais entre si, não permitindo que suas 
memórias fiquem perdidas no tempo, lhes dando ancoragem no espaço, mas esta mesma cidade não é 
formada por um conjunto de vivências homogêneas, logo, para definir o que seria a memória das cidades, 
nossa categoria de análise não pode ser a população. O que faz com que surja uma memória grupal ou 
social, referida a algum lugar, é o fato de que aquele grupo ou classe social estabeleceu ali relações sociais, 
essas relações, entretanto, variam tanto no tempo como no espaço. A vivência na cidade dá origem a 
inúmeras memórias coletivas, que podem ser distintas umas das outras, mas que têm como ponto comum 
a ligação à mesma cidade (ABREU, 2014, p. 28). 

Em 1982, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) incluiu o Sítio 
Histórico de Olinda na lista de bens Patrimônio Cultural da Humanidade, considerando a excepcionalidade 
da paisagem, do urbanismo e da arquitetura como reflexo da prosperidade de um sistema econômico 
predominante em determinado período da história do Brasil.  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), através da rerratificação da Notificação 
Federal do Polígono de Tombamento do Município de Olinda e seu Entorno nº 1.155/79, demarcou o 
Polígono de Preservação de Olinda, como sendo uma área de 10,4 km², aproximadamente 1/3 do território 
do Município, incluindo o Sítio Histórico e a área de entorno. A classificação de Setores e Subsetores no 
Polígono de Tombamento e seu Entorno estabeleceu legislação de proteção desse patrimônio que atendem 
especificamente as características físicas e os parâmetros morfológicos e históricos para cada área (Figuras 
1 e 2). 

 

 
Figura 1: Em verde, localização do SHO e área de entono, dentro da área total do Município 

Fonte: Google, com modificação feita pelo Autor, 2016 
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Figura 2: Polígono de Tombamento e Preservação do Município de Olinda/PE 

Fonte: Casa do Patrimônio de Olinda/IPHAN. Acesso em 2016 
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O recorte espacial escolhido para esta pesquisa foi definido após consulta e análise da citada legislação 
federal e de peculiaridades encontradas in loco.  Esta análise indicou, dentro do polígono de tombamento, 
quais áreas são consideradas mais bem conservadas e as menos conservadas, bem como quais áreas 
apresentam um maior número de intervenções - aprovadas ou não - realizadas pelos moradores e quais 
áreas foram menos alteradas. A seleção de duas regiões representando situações opostas, mas que são 
regidas pelas mesmas diretrizes, possibilitou traçar um paralelo entre as distintas relações socioespaciais 
entre as mesmas e seus moradores. Os setores selecionados para essa análise foram: 

 Setor B: corresponde à área de menor densidade monumental do Polígono de Preservação, com os 
seguintes Subsetores: Subsetor B1 (Varadouro e Carmo), Subsetor B2 (trechos de Guadalupe e 
Bonsucesso), Subsetor B3 (casario da Rua Bica dos Quatro Cantos) e Subsetor B4 (casario da Rua da Boa 
Hora). 

 Setor E: corresponde à área de densidade monumental da Área de Entorno, com os seguintes 
Subsetores: Subsetor E1 (casario do lado ímpar da Rua de Santa Tereza, no trecho que vai da Avenida 
Olinda a Rua Chã Grande) e Subsetor E2 (casario da Rua Duarte Coelho e Convento de Santa Tereza). 

A área é palco de constantes e diversas experiências sociais que possivelmente vem sendo esquecidas ou 
não recebem a importância devida dentro do processo conservacionista. Para o morador, essa 
patrimonialização alterou as relações socioespaciais que se desenvolvem no ambiente, o perfil de cidade 
patrimônio mundial atraiu a atividade turística, se tornando hoje, de extrema importância econômica para 
o município, e, consequentemente, motivando mudanças em questões como o uso do solo e a especulação 
imobiliária. 

O Sítio Histórico de Olinda tem seus espaços também estruturados pelo valor atribuído por cada indivíduo 
ou grupo de indivíduos. Essas experiências socioespaciais produzem memórias e valores que são impressos 
no meio físico pela utilização do espaço apropriado. O estabelecimento da relação entre um espaço urbano 
histórico tombado e seus moradores tem sua dinâmica refletida na evolução física do mesmo, porém não 
foram formalmente identificados os valores e os significados atribuídos por esse grupo ao Sítio e qual 
influência da apropriação deste espaço na formação de uma identidade local. 

A pesquisa tem como objeto de análise, a influência das experiências socioespaciais de uso e apropriação 
do espaço, pertencimento e habitabilidade, do morador do Sítio Histórico de Olinda com o próprio sítio: a 
experiência coletiva no espaço público e a experiência individual, como morador, no espaço privado. Essa 
influência é analisada através das transformações das representações simbólicas, construções mentais e 
imaginárias e dos valores. 

A Carta de Burra, a expressão “Significância Cultural” aparece como “designará o valor estético, histórico, 
científico ou social de um bem para as gerações passadas, presentes ou futuras” (CARTA DE BURRA, 1980, 
In CURY (org.), 2004, p. 247), referindo, assim, não apenas a aspectos físicos, mas também levando em 
consideração todos os elementos que contribuem para a consolidação dos valores de um lugar percebido 
pela sociedade, como as experiências socioespaciais, que se concretizam no espaço, onde se realiza vida 
humana, envolvendo um uso do tempo que se revela como modo de uso do espaço, em dois planos: o 
individual (que se expressa no ato de habitar) e o coletivo (a realização da sociedade) (CARLOS, 2014). 

O método escolhido – método fenomenológico – permite compreender como os diversos grupos de 
usuários do espaço escolhido para o estudo, percebem, compreendem e sentem suas vivências, tomando 
como base expressões pessoais dessa dinâmica. Schmid (2005) afirma que a associação da prática espacial 
com essa abordagem fenomenológica mostra que a percepção não acontece apenas na mente, mas 
também se baseia numa materialidade concreta e produzida. Um espaço social inclui não somente a 
materialidade concreta, mas um conceito pensado, sentido - uma “experiência”. Ainda para o autor, a 
materialidade só possui existência quando vista a partir de uma perspectiva social juntamente com o 
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pensamento que a expressa e a representa e com o elemento da experiência vivida, ou seja, os 
sentimentos que são investidos nesta materialidade. Esse método utiliza a “observação atentiva” para 
descrever os dados como eles se apresentam; preocupa-se com a compreensão do fenômeno, não com a 
sua explicação. 

Os instrumentos metodológicos utilizados para esta análise foram: Walkthrough, Mapa Comportamental, 
Seleção Visual, Mapa Mental e Poema dos Desejos. As principais considerações foram obtidas a partir da 
compreensão dos dados coletados e da análise desses dados buscando convergências dentro do universo 
das experiências investigadas, dessa forma foi possível conhecer a essência do fenômeno pesquisado. 
Assim, foi ampliada a compreensão dos significados para uma discussão científica. 

O SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 

Em 1535, Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, fundou um povoado 
batizando-lhe de Olinda, que dois anos mais tarde foi reconhecido como Vila através do “Foral de Olinda”, 
documento que confere à povoação o título de Vila e estabelece o seu patrimônio público, sento esta a 
mais importante da porção norte do Brasil naquele período. Em 1676, a Vila foi elevada à categoria de 
cidade. Seu casario, suas Igrejas e seus monumentos datam deste período, legítimos representantes da 
arquitetura do período colonial (ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS PATRIMÔNIO MUNDIAL, 2007). 

Hoje, o que se vê no Sítio Histórico de Olinda é uma reprodução das transformações econômicas, políticas e 
sociais vividas pela cidade no decorrer das diversas fases de sua história. Tanto o período de grande 
crescimento e destaque, quanto o período de declínio que transformou a cidade de centro administrativo e 
comercial para predominantemente residencial e dependente do Recife, foram responsáveis pela 
construção, manutenção e preservação dos exemplares urbanos que fizeram de Olinda o monumento que 
ela é atualmente. 

A função predominantemente residencial perpetua, essa característica foi levada em consideração na 
elaboração das diretrizes para intervenção arquitetônica nos imóveis históricos. A área possui população 
com situação socioeconômica heterogênea, interesses e relações socioespaciais também distintas, além do 
uso sazonal ou permanente dessas edificações. 

Olinda seguiu essa mesma configuração, a cidade possuía um centro urbano, que abrigava as atividades 
administrativas, comerciais e habitacionais, os locais de produção de riqueza, ou seja, os engenhos de 
açúcar que se localizavam no entorno da atual área tombada e os caminhos que faziam a ligação entre 
essas áreas e o porto responsável pelo escoamento das mercadorias, hoje Porto do Recife. 

A diversidade tipológica presente nas edificações do conjunto arquitetônico olindense se revela como um 
testemunho da história, transformações e dinâmica social e urbana por quais o próprio Sítio Histórico 
passou e vem passando, visto que esses registros físicos são compostos de referências urbanísticas e 
arquitetônicas, em seus programas, sistemas construtivos, composições estilísticas e estéticas e em suas 
relações espaciais. O núcleo histórico tombamento inicial é composto de arruamento irregular  e tortuoso 
com grandes elevações constituindo ladeiras. 

Uma característica marcante das cidades europeias surgidas antes da colonização do Brasil foi a influência 
exercida pela localização dos edifícios religiosos na urbanística local, também em Olinda, as igrejas e 
conventos foram fundamentais na concretização da trama urbana, os percursos do arruamento, além dos 
largos, foram definidos pelas ligações entre essas construções, que predominantemente se localizavam em 
áreas topograficamente dominantes passando assim, a constituir elementos de referencia fundamentais na 
estruturação da malha urbana. (ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS PATRIMÔNIO MUNDIAL, 2007). 

A consolidação e manutenção dos significados culturais do Sítio Histórico de Olinda dependem 
essencialmente da identificação desses significados por parte dos diversos grupos de experienciadores do 
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próprio sítio. Esses critérios subjetivos são fortalecidos pelas diversas categorias de valores que são 
constantemente incorporados aos patrimônios olindenses, se tornando parte fundamental nas relações 
socioespaciais desses grupos com o espaço urbano histórico em questão, e com a conservação do mesmo. 

A forma urbana constitui o valor histórico olindense por conter o registro material do processo de 
ocupação territorial implantado pelos portugueses no nordeste brasileiro ainda no século XVI. Esse 
processo seguia a tradição medieval de defesa por altura, traçado urbano irregular e conjunto 
arquitetônico composto de casario homogêneo e por monumentos predominantemente religiosos que se 
destacavam na paisagem. O valor paisagístico é atribuído à relação harmônica que existe entre o mar, a 
vegetação, a topografia, o traçado urbano, o casario e os monumentos. Os valores urbanísticos, 
arquitetônicos e artísticos estão registrados na forma urbana, nas tipologias das edificações civis e 
religiosas, nas técnicas e nos materiais construtivos e nos elementos estilísticos. O valor cultural é atribuído 
à permanência dos testemunhos do passado, das tradições sagradas e profanas, além de música, dança, 
gastronomia, artesanato e artes plásticas. Essas manifestações constituem um conjunto de inestimável 
riqueza imaterial. O sentimento de pertencimento dos moradores está contido na profunda relação afetiva 
com o Sítio, que, por sua vez, tem sua base nas relações de vizinhança, favorecida pela configuração urbana 
e pela forte participação social (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA CONSERVAÇÃO INTEGRADA, 2010). 

A conservação desses valores atribuídos ao Sítio Histórico de Olinda é elemento fundamental no processo 
de conservação do próprio sítio, seja por parte dos moradores, seja por parte dos técnicos e órgãos 
responsáveis pela proteção legal dos patrimônios, devendo estar presente constantemente no diálogo 
entre as partes a fim de perdurar não só as características físicas originais das edificações, mas também 
atributos que são próprios de Olinda, são indissociáveis, e que foram estabelecidos, e devem ser 
renovados, durante seu percurso histórico com o protagonismo de quem os vive. 

O Centro Histórico da Cidade de Olinda é protegido por instrumentos aprovadas por uma série de normas 
específicas e leis: considerando o valor do centro histórico, paisagístico e artístico de Olinda, o Serviço de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) o inscreveu no Livro do Tombo, em 1968, designando o 
Sítio Histórico de Olinda como patrimônio cultural brasileiro. Pouco tempo depois, em 1972, com a 
assessoria do SPHAN e por iniciativa da própria municipalidade foi elaborado e oficialmente adotado o 
Plano Diretor Local Integrado de Olinda (PDLI), que regulamenta o uso do solo, definindo usos 
diferenciados para o centro em questão e para as áreas vizinhas, pelo estabelecimento de diferentes 
densidades de ocupação, de gabarito dos imóveis e das áreas de preservação rigorosa, iniciativa pioneira 
que integrou o patrimônio histórico ao planejamento urbano. Posteriormente, em 1979, com vistas a uma 
maior preservação do centro histórico que se encontra nas colinas onde a cidade foi fundada no século XVI, 
foi inscrita como área protegida um polígono mais extenso, no qual os tipos de utilização e de impeditivos 
foram vinculados ao tombamento (MAGALHAES, 1981). 

Inicialmente a área tombada era de 1,2 km², referia-se aos núcleos primitivos do século XVI e XVII, uma 
zona de preservação rigorosa chamada “Polígono de Tombamento”. Com ampliação formalizada pela 
Notificação Federal nº 1.155/79, o Polígono de Preservação de Olinda passou a corresponder a 10,4 km², 
quase 1/3 do território do Município, agora incluindo a “Área de Entorno”, que constitui as áreas de 
vizinhança do núcleo primitivo. A definição de vários Setores com Subsetores no Polígono de Tombamento 
e seu Entorno permitiu estabelecer para cada um, índices urbanísticos quanto a gabarito, taxa de ocupação 
e taxa de solo virgem. Para os setores mais significativos da área tombada foram aplicadas diretrizes que 
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resguardam a manutenção das características morfológicas das edificações, e outras que garantem, na sua 
conservação, compatibilidade com suas características próprias e ambientais. 

Com a Lei Municipal nº 4.119/1979, foi criado o Sistema Municipal de Preservação, constituído pelo 
Conselho de Preservação dos Sítios Históricos, composto por representantes dos governos municipal, 
estadual e federal, e pelo Fundo de Preservação dos Sítios Históricos. 

Por meio da Lei nº 7.970/79, de competência da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (FUNDARPE), foi realizado o tombamento estadual automático aos bens protegidos em 
instância federal, ampliando a atuação do Estado nas ações de preservação do patrimônio histórico. 

No dia 17 de dezembro de 1982, a UNESCO incluiu o Sítio Histórico de Olinda na lista de bens Patrimônio 
Cultural da Humanidade, sob os critérios que se referem, principalmente, ao reconhecimento da vocação 
da arquitetura, das artes monumentais, do planejamento urbano e da paisagem de Olinda, como exemplo 
excepcional de valores humanos em várias etapas da história da humanidade ou em uma área cultural 
específica (ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS PATRIMÔNIO MUNDIAL, 2007, p. 178). A UNESCO 
também considera importante o critério da autenticidade do sítio e a forma pela qual esteja protegido e 
administrado. 

Em 1992, a Prefeitura Municipal de Olinda, através da Legislação dos Sítios Históricos de Olinda n.º 
4.849/92, cria as Zonas de Especiais de Proteção Cultural e Paisagísticas e as Zonas de Entrono do Sítio 
Histórico, visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores e a preservação e valorização dos bens 
culturais, arquitetônicos e naturais da área. 

O Sítio também possui varias associações de moradores que participam ativamente das questões 
referentes à Cidade, incluindo comparecimento às sessões da Câmara de Preservação dos Sítios Históricos 
de Olinda e do Conselho de Preservação, porém a fiscalização patrimonial, bem como a análise de projetos 
ocorre, em predominância, dissociada. 

A formação de valores identitários passa, não apenas por ações culturais, políticos e sociais, mas também 
pela modificação ou conservação dos objetos e meio físico que formam os cenários para este processo 
juntamente com seus significados, ou seja, é a própria materialização desses significados que permitem a 
formação de uma identidade, passando a agregar os grupos sociais. Esses valores identitários devem ser 
vistos como fundamentais para a formação de subjetividades mesmo quando existem conflitos entre sua 
natureza e o espaço físico experienciado. 

O tombamento do Sítio Histórico de Olinda modificou a relação de seus moradores com o local, 
principalmente pelo fato de que as intervenções em propriedades públicas e privadas passaram a ser 
autorizadas apenas após aprovação do projeto executivo por parte dos órgãos de preservação. Além disso, 
o imaginário criado a partir do título de cidade-patrimônio motivou o crescimento do turismo, se tornando 
hoje, de extrema importância para a economia local. Consequentemente, também provocou alterações em 
questões como o uso do solo e a especulação imobiliária gerando mais uma vez impasse entre os 
moradores. 

A patrimonialização de bens culturais acarreta num novo sistema econômico ligado ao turismo, motivando 
o surgimento de novas dinâmicas sociais e urbanas, buscando-se evitar a revitalização arquitetônica de 
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uma zona histórica sem considerar fatores culturais essenciais para a formação de uma identidade local. Os 
patrimônios culturais de Olinda, material e imaterial, são sua maior riqueza, patrimônios reconhecidos 
internacionalmente, mas que acarretam alguns conflitos em sua coexistência na cidade, prejudicando o 
sentimento de pertencimento adquirido pelos seus moradores para com o local que habitam. 

A PESQUISA 

A escolha dos procedimentos de análise buscou lidar com os aspectos subjetivos das observações, ao 
incorporar as emoções e as reações presentes em qualquer experiência vivenciada nas áreas analisadas. Ao 
assumir uma postura menos distanciada e neutra, o pesquisador-observador passa a ter consciência da 
subjetividade, das emoções e das relações que são vivenciadas pelos moradores do Sítio Histórico de 
Olinda, que, no contexto da pesquisa, são considerados os sujeitos ou protagonistas das experiências. 

Diante desses direcionamentos, os procedimentos adotados foram: para as primeiras impressões, o 
Walkthrough, para conhecimento geral das áreas, o Mapa Comportamental, e, para conhecimento das 
experiências socioespaciais nos lugares pesquisados, a Seleção Visual, o Mapa Mental e o Poema dos 
Desejos. 

O número de participantes da etapa de “conhecimento das experiências socioespaciais” só foi definido 
durante o processo investigativo levando em consideração, prioritariamente, a qualidade das informações 
obtidas, chegando a um total de 32 (trinta e dois) moradores entrevistados. Esse número foi distribuído 
entre os moradores das áreas pesquisadas da seguinte forma: Subsetor B1 – 10 (dez) moradores; Subsetor 
B2 – 08 (oito) moradores; Subsetor B3 – 02 (dois) moradores; Subsetor B4 – 04 (quatro) moradores; 
Subsetor E1 – 02 (dois) moradores; Subsetor E2 – 06 (seis) moradores. Essa distribuição foi naturalmente 
alcançada devido à diversidade e quantidade de residências em cada subsetor e facilidade de contato com 
esses moradores. 

No Walkthrough, os observadores realizam uma entrevista-percurso de reconhecimento contemplando 
todas as áreas que serão consideradas no estudo, registrando todas as impressões em variados recursos 
disponíveis para tal atividade, como por exemplo, fichas de registro, diários, mapas, plantas, desenhos, 
gravações de áudio e vídeo, fotografias, check-lists, entre outros (RHEINGANTZ [et al.], 2009). 

Rheingantz *et al.+ (2009, p. 35) conceitua Mapa Comportamental como sendo “um instrumento para 
registro das observações sobre o comportamento e as atividades dos usuários de um determinado 
ambiente”. Este procedimento é empregado no registro de informações referentes ao uso e apropriação do 
espaço por suas diversas categorias de experienciadores, identificando valores, atributos e símbolos 
reconhecidos pelos mesmos. 

Utilizando-se de uma série de imagens como referências, selecionadas previamente, a Seleção Visual 
possibilita identificar valores e significados agregados aos ambientes construídos vivenciados pelos seus 
experienciadores. A aplicação deste procedimento permite reconhecer simbologias e aspectos culturais de 
um determinado grupo, além de compreender o imaginário desses grupos em relação a determinadas 
organizações espaciais. (RHEINGANTZ [et al.], 2009, p. 63). 

Para este procedimento metodológico, foram elaboradas duas fichas com o objetivo de conhecer a 
apreciação do morador acerca do tema “Patrimônio Cultural”. A primeira ficha apresenta imagens de 
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monumentos e sítios históricos reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, 
pelos diversos critérios de avaliação, logo, foi selecionada uma diversidade de bens cujos valores mais 
significativos são expostos de maneiras diferentes. A segunda ficha segue o mesmo conceito, se utilizando 
das mesmas perguntas encontradas na ficha anterior, mas apresentando apenas imagens de reconhecidos 
patrimônios culturais materiais e imateriais de Olinda, assim, o morador pode expor o que ele reconhece 
como bem patrimonial ou seu nível de apreciação para com esses bens e assim apresentar uma noção 
preliminar de sua participação no processo de conservação desse bem e do Sítio Histórico de Olinda como 
um todo. 

“O Mapa Mental é um instrumento baseado na elaboração de desenhos ou relatos de memórias 
representativas das ideias ou da imageabilidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas têm de um 
determinado ambiente” (RHEINGANTZ [et al.], 2009, p. 56). Este procedimento possibilita o pesquisador-
observador identificar o quanto os experienciadores reconhecem os locais estudados e quais são os 
aspectos físicos mais representativos na construção de sua imagem mental, atribuição de valores e 
sentimento de pertencimento. O objetivo desta atividade é identificar se este morador se vê pertencente a 
sua localidade ou uma região próxima de sua moradia. Este procedimento também permite identificar se 
este morador reconhece sua região como Patrimônio Cultural inserido no polígono de tombamento e 
preservação do Sítio Histórico de Olinda. 

No Poema dos Desejos, os participantes expressam por meio de desenhos ou palavras, suas necessidades, 
sentimentos e desejos, relativos à área estudada, relacionando-os a uma sentença previamente proposta. 
Este é um procedimento não estruturado e de livre expressão, que possui como principal característica o 
incentivo a espontaneidade das respostas, proporcionando resultados ricos em representatividade das 
subjetividades presentes nas relações socioespaciais (RHEINGANTZ [et al.], 2009). Para a construção dos 
Poemas dos Desejos foram utilizadas duas sentenças para serem completadas individualmente: [1] “Eu 
gostaria que o Sítio Histórico de Olinda...” e *2+ “O Sítio Histórico de Olinda pertence a...”. De maneira mais 
livre, o morador tem a oportunidade discursiva de expor outras ideias e aspectos que contribuem para o 
enfraquecimento ou fortalecimento do sentimento de pertencimento para com o SHO. 

Polígono de Tombamento e de Entorno: delimitação das áreas de estudo 

Para delimitação da área de estudo, considerou-se primeiramente, os setores e suas subdivisões definidos 
pela rerratificação da Notificação Federal nº 1155/79, elaborada pelo Escritório Técnico I – Olinda/IPHAN. 

Uma das propostas apresentadas nessa revisão da legislação de 1979 foi a definição, dentro do Polígono de 
Tombamento e seu Entorno, de diversos Setores e Subsetores com índices urbanísticos quanto a gabarito, 
taxa de ocupação e taxa de solo virgem próprios. Aos Setores mais significativos foram aplicadas diretrizes 
que protegem as características morfológicas das edificações, garantindo sua conservação. 

Para esta pesquisa, como já citado, as áreas de estudo selecionadas foram: 

O Setor B, que corresponde à área de menor densidade monumental do Polígono Tombado, com os 
seguintes Subsetores: 

a) Subsetor B1, bairros do Varadouro e do Carmo; 
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b) Subsetor B2, trechos dos bairros de Guadalupe e de Bonsucesso; 

c) Subsetor B3, casario da Rua da Bica dos Quatro Cantos; 

d) Subsetor B4, casario da Rua da Boa Hora. 

O Setor E, que corresponde à área de densidade monumental da Área de Entorno, com os seguintes 
Subsetores: 

a) Subsetor E1, casario do lado ímpar da Rua de Santa Tereza, no trecho que vai da Avenida Olinda a Rua 
Chã Grande; 

b) Subsetor E2, casario da Rua Duarte Coelho e Convento de Santa Tereza. 

A escolha desses setores se deu por eles estarem localizados em áreas distintas dentro do Polígono de 
Preservação, o que possivelmente contribui para a diferenciação das relações socioespaciais entre os 
moradores desses setores e os locais em que eles habitam, porém, de acordo com a rerratificação da 
Notificação Federal do Polígono de Tombamento do Município de Olinda e seu Entorno nº 1.155/79, os 
projetos de intervenção arquitetônica em imóveis localizados em ambos os setores deverão atender as 
mesmas condições e restrições, que são de caráter puramente físico, se tratando de novas construções ou 
das existentes, em questões visibilidade originária do conjunto urbano e da manutenção das relações 
tipológicas de cor e volumetria originais. Esta legislação descreve uma série de restrições que devem ser 
respeitadas num projeto de reforma, restauração ou de nova construção dentro da área tombada. 
Diretrizes para a instalação de poços de iluminação e ventilação, instalação de elevadores e aparelhos de ar 
condicionado, reforma das cobertas, revestimento de paredes e pisos, forros e pintura das fachadas, 
também são citadas (OLINDA, 1985, n/p). 

A análise e apresentação dos dados tiveram como base as informações obtidas durante as duas etapas 
desta fase da investigação, oferecendo conteúdo que expusessem os pontos de vista do pesquisador-
observador e de moradores dos setores do SHO selecionados como recorte espacial da pesquisa. 

Os procedimentos metodológicos utilizados permitiram que os participantes tivessem uma maior liberdade 
ao contribuírem com as atividades propostas, as informações qualitativas obtidas pela aplicação da Seleção 
Visual, dos Mapas Mentais e dos Poemas dos Desejos, demonstraram também o potencial que os 
patrimônios culturais olindenses exercem na percepção de seus moradores, através da identificação de 
cenas urbanas e dos símbolos a da atribuição de valores, que as compõem. 

Setor B 

No Setor B as atividades contemplaram seus quatro subsetores em dois momentos distintos, totalizando 
oito percursos, que proporcionaram obter um panorama geral dos aspectos físico-espaciais e de vivências 
experienciadas nessas áreas. Durante esses percursos, foram realizadas anotações acerca das principais 
atividades de convívio e sociabilização dos moradores, principais áreas de interesse, sistema viário, situação 
do patrimônio histórico edificado, entre outros pontos, seguido de levantamento fotográfico e elaboração 
de mapas comportamentais que registrassem a apropriação desses espaços. 
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O Subsetor B1 (Figura 3) engloba parte dos bairros do Varadouro e Carmo, sendo a área de maior dimensão 
entre os subsetores analisados, bem como o de maior diversidade, levando em consideração os mais 
variados aspectos: regiões mais “tranquilas”, residenciais em sua predominância, em contraste a outras 
extremamente movimentadas; presença de praças, equipamentos públicos e monumentos históricos que 
são utilizados apenas por moradores e outras áreas com grande concentração de bares e espaços onde são 
realizadas atividades que atraem pessoas de outras áreas da cidade de Olinda ou até mesmo de outros 
municípios da região metropolitana, gerando uma interação distinta das ocorridas em outros subsetores 
(Figuras 4, 5, 6 e 7). 
 

 
Figura 3: Subsetor B1. Percurso realizado pelo autor para reconhecimento da área. 

Fonte: Google, com modificações feitas pelo autor, 2017 

O Walkthrough teve início na Rua Henrique Dias (Figura 8), seus imóveis são predominantemente de uso 
residencial, e mesmo podendo servir de ligação entre áreas mais internas do Sítio Histórico de Olinda e seu 
entorno, notou-se que esta via é utilizada quase que exclusivamente por seus moradores, fato distinto do 
percebido no trecho da Rua 15 de Novembro (Figura 9) que está inserido no Subsetor B1, visto que nesta 
rua estão localizados estabelecimentos comerciais, consultórios, pousada, a Câmara de Vereadores de 
Olinda e é o acesso mais direto a Prefeitura Municipal. 

O trecho que vai do Mercado Eufrásio Barbosa (Figura 10) até a Praça do Fortim, limite do Subsetor B1, 
apresenta intensa circulação de veículos, inclusive sendo a Av. Sigismundo Gonçalves, a Rua do Farol e a 
Rua do Sol um dos mais importantes corredores de transporte público de Olinda, ligando o Sítio Histórico 
ao centro comercial e praias do Município. Com essas vias dividindo esse trecho do Subsetor B1 percebeu-
se também uma distinção das experiências vivenciadas em cada área, com um uso dos espaços públicos da 
região dos Milagres (Figuras 11) apenas por parte dos moradores dessa área e de comunidades próximas, 
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ao mesmo tempo em que se notou certo distanciamento na relação socioespacial entre esse mesmo 
público de experienciadores com outras áreas do Sítio Histórico. 

Sentimento oposto ao percebido na Rua do Sol (Figura 12), que mesmo também sendo uma via de grande 
fluxo de veículos e uso predominantemente comercial, suas casas transmitem uma maior conexão com 
Sítio Histórico, assim como os trechos da Rua de São Francisco e da Rua do Bonfim (Figura 13), onde, 
possivelmente, suas localizações fortalecem a atribuição de valores e consequentemente, sua conservação. 

Estão localizados no Subsetor B1 instituições educacionais, espaços públicos de lazer, bares e restaurantes, 
além de diversos outros equipamentos do quotidiano (Figuras 14, 15, 16 e 17) que frequentados também 
por outros públicos, atraídos pelos mais diversos interesses e motivações. Possivelmente essa seja a 
característica socioespacial mais significativa deste subsetor, que não ocorre ou ocorre com menos 
intensidade nas outras áreas estudadas, porém, as experiências desses públicos diversos não se dão com o 
Sítio Histórico de uma maneira geral, mas sim com os interesses nos lugares específicos frequentados, 
tornando perceptíveis distinções entre eles e o morador. 
 

  
Figura 4: Circulação de transporte público na Av. Joaquim Nabuco 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 5: Fluxo Viário na Av. Sigismundo Gonçalves 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Figura 6: Biblioteca Pública de Olinda 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 7: Igreja de São Sebastião 

Fonte: AUTOR, 2017 
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Figura 8: Rua Henrique Dias 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 9: Rua 15 de Novembro 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Figura 10: Mercado Eufrásio Barbosa 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 11: Largo da Igreja de Santa Cruz dos Milagres 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Figura 12: Praça do Fortim e Rua do Sol 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 13: Rua do Bonfim 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Figura 14: Escola Sigismundo Gonçalves 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 15: Faculdade de Olinda 

Fonte: AUTOR, 2017 
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Figura 16: Área onde são realizados eventos 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 17: Travessa onde são realizadas festas 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Parte dos bairros de Guadalupe e Bonsucesso está inserida no Subsetor B2 (Figura 18). A Rua Nossa 
Senhora do Guadalupe (Figura 19) se mostra como uma das primeiras áreas de expansão residencial de 
Olinda, diretamente ligada ao Largo do Amparo (Figura 20), importante área do Sítio Histórico, mas 
apresentando casas de idade e estilo arquitetônico mais recente, diferentemente de sua via paralela, a Rua 
de São João (Figura 21), com aspectos arquitetônicos predominantemente coloniais, mas ambas 
apresentam semelhante fluxo e uso espacial por parte dos moradores. Essas vias, juntamente com a 
Estrada do Bonsucesso (Figura 22), são as utilizadas pelo transporte público que atende os moradores do 
Sítio Histórico. 
 

 
Figura 18: Subsetor B2. Percurso realizado pelo autor para reconhecimento da área. 

Fonte: Google, com modificações feitas pelo autor, 2017 
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Notou-se uma forte relação entre os moradores deste subsetor com o estilo de vida mais despojado, 
reconhecido como característico do Sítio e com os próprios valores atribuídos a Olinda. Observaram-se 
moradores reunidos nas proximidades de monumentos como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos (Figura 23), com o uso social tanto na parte interna quanto externa do templo, bem como 
da praça e da quadra no entorno (Figura 23), numa clara relação de pertencimento ao local. A área de lazer 
próxima a Igreja é amplamente frequentada pela população local. 
 

  
Figura 19: Rua N. S. De Guadalupe 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 20: Transporte público no Largo do Amparo 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Figura 21: Rua de São João 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 22: Estrada do  Bonsucesso 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Figura 23: Igreja de N. S. do Rosário dos Homens Pretos 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 24: Área de lazer 

Fonte: AUTOR, 2017 
 
O Subsetor B3 (Figura 25) compreende apenas a Rua Bica dos Quatro Cantos, um pequeno trecho do Sítio 
Histórico que mescla casas do período colonial com imóveis de feições contemporâneas, com muros no 
paramento da rua e não diretamente as fachadas (Figura 26), permite a observação de vegetação de 
grande porte na parte frontal das casas. 
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Figura 25: Subsetor B3. Percurso realizado pelo autor para reconhecimento da área. 

Fonte: Google, com modificações feitas pelo autor, 2017 

Essa via também pode ser usada como acesso às áreas mais centrais do Sítio Histórico, porém, percebe-se a 
preferência por outros caminhos, Alguns imóveis possuem muros encimados por arame farpado, grades e 
portões (Figura 27), possivelmente por transmitir uma sensação de insegurança não percebida em outros 
momentos do Walkthrough. As fachadas apresentam considerável grau de degradação, com pichações em 
quase todos os imóveis e por toda a área da Bica dos Quatro Cantos. Esta, comumente usada para banhos 
por moradores de comunidades próximas, muitas vezes sem o uso de qualquer vestimenta, podendo 
causar constrangimentos em outras pessoas que moram ou transitam na via. 
 

  
Figura 26: Rua Bica dos Quatro Cantos 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 27: Muro com arame e grande portão 

Fonte: AUTOR, 2017 

A Rua da Boa Hora e parte da Rua Joaquim Cavalcanti representam o Subsetor B4 (Figura 28), nesta 
área está localizada a Igreja de Nossa Senhora da Boa Hora (Figura 29), aberta apenas para missas ou 
atividades realizadas pelas religiosas da Ordem Beneditina com a participação da comunidade. Percebeu-se 
uma estreita relação dos moradores não só com o monumento religioso, mas com toda ambiência deste 
subsetor, o que pode ter contribuído para a manutenção e fortalecimento das relações socioespaciais, 
através do que se é experienciado no local em que vivem, de acordo com o que se experiência no local e 
pela observação do estado de conservar satisfatório das fachadas dos imóveis. 
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Figura 28: Subsetor B4. Percurso realizado pelo autor para reconhecimento da área. 

Fonte: Google, com modificações feitas pelo autor, 2017 

Notou-se a presença de moradores nas calçadas e nas janelas de suas casas, interagindo uns com os 
outros e com as próprias ruas compreendidas por este subsetor, além do constante uso da Rua da Boa Hora 
como acesso às áreas internas do Sítio Histórico. Além disso, a Rua Joaquim Cavalcanti é bastante usada 
pelas crianças para atividades de lazer (Figura 30). 

 

  
Figura 29: Rua da Boa Hora 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 30: Rua Joaquim Cavalcanti 

Fonte: AUTOR, 2017 

Por meio da escolha de imagens de bens com características distintas, porém tendo o título de Patrimônio 
da Humanidade em comum, relacionando-as com perguntas que provocassem uma discussão acerca da 
temática do patrimônio cultural, na primeira atividade de Seleção Visual (Figuras 31) notou-se que para a 
maioria dos entrevistados, este conceito ainda está muito ligado a monumentalidade e a certo nível de 
complexidade artística. Os monumentos com essas características foram considerados os que são mais 
facilmente reconhecidos como Patrimônio da Humanidade e por isso devem ser mais bem conservados, na 
opinião da maioria dos moradores do Setor B participantes da pesquisa. 
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Alguns bens recebem esse título pelos valores, simbolismos ou grau de excepcionalidade atribuído a eles, 
não necessariamente por sua dimensão ou qualificação de seus elementos artísticos. Porém, 
aparentemente essa noção patrimonial não recebe o mesmo reconhecimento das características já citadas 
de maneira mais ampla, isso pode se tornar prejudicial para a conservação desse bem, visto que a 
consideração de sua importância cultural se torna enfraquecida. 

Como aspectos que devem ser destacados, entre os moradores do Setor B, a ênfase foi dada ao valor de 
antiguidade e ao valor de existência das edificações. Para os entrevistados, o valor de antiguidade se torna 
tão importante para a consolidação do bem como patrimônio cultural, quanto os aspectos artísticos. Essa 
sentença é confirmada quando se revela a ordem de preferência dos participantes, em relação às imagens 
apresentadas e há uma predominância da Figura B, representada pelo Coliseu de Roma, Itália, ocupando as 
primeiras posições. A Figura D, a Catedral de Sevilha, Espanha, foi outro monumento posicionado nos 
primeiros lugares, na ordem de preferência dos respondentes. A Figura F, Casario de Cartagena das Índias, 
Colômbia, ocupou posições intermediárias na maioria das respostas, tendo as Figuras A, C e E, Pueblo de 
Taos, Estados Unidos, Aldeia Histórica de Shirakawa-Go, Japão, e Palácios Reais de Abomei, Benim, 
respectivamente, sendo os menos preferidos, justamente as edificações que apresentam arquitetura 
menos exuberante. 

O resultado dessa ordem de preferência representa a ideia de patrimônio cultural como uma manifestação 
onde os aspectos físicos são mais importantes que os humanos, onde as relações socioespaciais ainda não 
tem sua participação devidamente reconhecida numa prática conservacionista. 

A atividade Seleção Visual (Figuras 32) também foi aplicada apresentando apenas imagens de patrimônios 
culturais olindenses, sendo elas: (A) Carnaval; (B) Paisagem; (C) Ateliê de Artista Plástico; (D) Arquitetura 
Religiosa; (E) Tapioqueira; (F) Casario Histórico. 

Dente as imagens listadas, para o morador do Setor B, as que mais representam o Sítio Histórico de Olinda 
são as que se manifestam como patrimônio material, ou seja, o casario, as igrejas e a paisagem cultural, 
sendo esses, os que para eles teriam prioridade num processo de conservação. 

A preferência dos respondentes pelas imagens que mostrassem aspectos físicos do Sítio Histórico de Olinda 
também foi comprovada na última sentença, onde as figuras com essas características apareceram, 
predominantemente, nas primeiras posições, seguindo uma ordem de preferência, com destaque para a 
Figura B, a Paisagem Cultural.  

A análise dos Mapas Mentais (Figuras 33) produzidos pelos moradores do Setor B mostra claramente a 
importância do próprio local e sua participação nas relações socioespaciais desse trecho do Sítio Histórico. 
A predominância de ambientes que foram reproduzidos nesta atividade, é de locais que fazem parte dos 
próprios subsetores onde vivem os participantes.  

Muito desse fenômeno se dá pela diversidade encontrada nos subsetores que compõem o Setor B, com a 
presença de equipamentos públicos de lazer, estabelecimentos comerciais, além de bares e restaurantes, 
porém, cenas urbanas quotidianas também foram retratadas, demonstrando grau de pertencimento a 
esses locais. 
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O caráter espontâneo dessa atividade permitiu respostas compostas de sentimentos e elementos mais 
subjetivos. Todos os locais representados foram escolhidos muito mais pelos valores humanos atribuídos a 
eles que por características puramente físicas. Os edifícios e monumentos representados nos mapas 
mentais estão lá como referências locais ou por atividades ligadas a eles e não propriamente por 
características arquitetônicas ou valores históricos e artísticos. 

Para a sentença “O Sítio Histórico de Olinda pertence...”, complementos como “a humanidade”; “ao povo”; 
entre outros, foi o perfil de resposta mais comum dada à atividade Poema dos Desejos (Figuras 34 e 35). Os 
moradores do Setor B que participaram da pesquisa não observam o Sitio Histórico de Olinda como algo 
local e exclusivo, mas, claramente se considerando parte desse “povo” e considerando apenas elementos 
positivos acarretados por essa presença popular. 

Essa preocupação pode ser percebida no complemento da sentença “Eu gostaria que o Sítio Histórico de 
Olinda...”, onde houve a predominância de respostas mais amplas, sobretudo se referindo a questões de 
segurança pública e ligadas a conservação dos monumentos e sinalização dos mesmos, com placas 
informando histórico, horário de visitação e valor de ingressos para aqueles que cobram pelo seu acesso, 
demostrando a importância da atividade turística para a Cidade, além de reconhecimentos das 
potencialidades do Sítio Histórico. 

Os órgãos de proteção do patrimônio, como o IPHAN e a Prefeitura Municipal de Olinda, não foram citadas 
de maneira positiva. Esses órgãos são responsáveis pela aplicação das legislações, legislações que não são 
conhecidas pela maioria dos moradores deste Setor, e que contemplam, de maneira homogênea, apenas a 
manutenção da arquitetura original, ou seja, elementos físicos, muitas vezes causando conflitos entre o 
morador do Setor B e os representantes dessas instituições. 
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Figura 31: Seleção Visual – Setor B 
Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 32: Seleção Visual – Setor B 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 33: Mapa Mental – Setor B 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 34: Poema dos Desejos – Setor B 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 35: Poema dos Desejos – Setor B 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Setor E 

O Subsetor E1 (Figura 36) compreende apenas o lado esquerdo de um trecho da Rua de Santa Tereza, no 
bairro de mesmo nome, contemplando um número reduzido de imóveis históricos (Figuras 37). Este 
subsetor está localizado na área de entorno do Sítio Histórico de Olinda, sendo também, considerada a 
presença de outros exemplares arquitetônicos de valor histórico, um subsetor “isolado”, sem fronteiras 
imediatas com outros subsetores. A área está localizada as margens de uma movimentada avenida que 
serve como principal ligação entre o Recife. 
 

 
Figura 36: Subsetor E1. Percurso realizado pelo autor para reconhecimento da área. 

Fonte: Google, com modificações feitas pelo autor, 2017  

A Rua de Santa Tereza serve como acesso a um conjunto de habitação popular e possui área de lazer 
exatamente em frente ao conjunto arquitetônico tombado, porém, percebeu-se que possivelmente as 
relações socioespacias e de sociabilização estão mais fortalecidas entre os moradores do conjunto 
habitacional e dos imóveis que não fazem parte do Subsetor E1, do que dos imóveis contemplados pela 
legislação do IPHAN. Destes, alguns apresentam descaracterização das cobertas (Figura 38). 

 

  
Figura 37: Rua de Santa Tereza 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 38: Cobertas descaracterizadas 

Fonte: AUTOR, 2017 
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Todo conjunto arquitetônico da Rua Duarte Coelho está contemplado pelos Subsetor E2 (Figura 39), 
incluindo o Convento de Santa Tereza (Figura 40), e que possui em suas dependências físicas uma escola 
pública frequentada predominantemente por estudantes que moram nas proximidades do Convento. Este 
subsetor, assim como o citado anteriormente, não apresenta relação física imediata com outras áreas 
históricas, e esse isolamento pode conferir uma relação mais própria com o ambiente. 
 

 
Figura 39: Subsetor E2. Percurso realizado pelo autor para reconhecimento da área. 

Fonte: Google, com modificações feitas pelo autor, 2017 

A via possui uma predominância de imóveis históricos, alguns com descaracterizações nas cobertas, porém, 
bom estado de conservação das fachadas. Na Rua Duarte Coelho existem também alguns exemplares 
arquitetônicos contemporâneos e que por estarem dentro da área tombada, estão sujeitos às diretrizes 
presentes na legislação do IPHAN, e seus moradores a algum tipo de reação à patrimonialização de seus 
imóveis. 

O uso predominante é o residencial, porém, observou-se a presença de estabelecimentos como ateliês 
artísticos, restaurante e repartições públicas funcionando em casas com características do fim do século XIX 
e início do século XX (Figuras 41).  A área de lazer localizada no canteiro central da via  possui quadra com 
piso de areia, parque infantil e uma unidade da “Academia da Saúde”, e é utilizada frequentemente pelos 
moradores, principalmente pelas crianças. Notou-se também, uma considerável utilização das calçadas 
como espaço de sociabilização e convivência.  
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Figura 40: Convento de Santa Tereza 

Fonte: AUTOR, 2017 
Figura 41: Rua Duarte Coelho 

Fonte: AUTOR, 2017 

Para os moradores do Setor E, os bens mais facilmente reconhecidos como Patrimônio da Humanidade 
também são, dentre as imagens apresentadas na Seleção Visual (Figura 42), aquelas edificações com 
monumentalidade mais evidente, Figuras B e D, embora, na provocação acerca de quais bens devem ser 
mais bem conservados, observou-se uma predominância de marcações em todas ou na maioria das 
imagens. 

Essas respostas com tendência mais ampla estão relacionadas com os aspectos mais destacados pelos 
respondentes do Setor E, já indicando um perfil distinto entre os moradores dos Setores investigados. A 
essa pergunta foi comum encontrar respostas relacionadas aos valores históricos e preocupação com a 
vulnerabilidade do bem. 

Demonstrando uma coerência, ou lógica própria, a ordem de preferência dos moradores do Setor E 
participantes da pesquisa, tem em seus primeiros lugares os bens que explicitam atributos patrimoniais 
menos óbvios, ou seja, não aqueles que os mesmos respondentes elegeram como sendo os mais facilmente 
reconhecidos como Patrimônio da Humanidade.  

De acordo com os moradores do Setor E, todos ou a maioria dos patrimônios apresentados nas imagens da 
segunda atividade de Seleção Visual (Figuras 43), tanto os patrimônios materiais quanto os imateriais, 
representam o Sítio Histórico de Olinda, consequentemente, para esses entrevistados, os mesmos 
patrimônios devem ser mais bem conservados. 

O processo de patrimonialização não pareceu muito evidente no Setor E quanto se mostra no Setor B, isso 
ocorre, aparentemente, devido à quase inexistência de fiscalização dos órgãos de patrimônio, o que 
claramente influencia nas relações socioespaciais e, consequentemente, no sentimento de pertencimento 
entre essa área e seus residentes, visto que a legislação vigente na área, ou a forma como a mesma é 
efetivada, não interfere na autoridade que o morador tem sobre sua própria residência, sendo esta a maior 
queixa dos moradores do Setor B.  

Acerca das imagens preferidas pelos moradores do Setor E, não foi possível definir um padrão entre as 
respostas obtidas. Observou-se uma diversidade tanto nas imagens especificamente, quanto se as 
classificarmos em categorias como patrimônio material e patrimônio imaterial. 

Diferentemente dos mapas mentais produzidos pelos moradores do Setor B, onde foram representados 
ambientes do próprio setor de moradia, nenhum residente do Setor E retratou um local circundante 
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(Figuras 44). Isso ocorreu, possivelmente, porque esses indivíduos não observam as áreas de entorno como 
integrantes do Sítio Histórico, mesmo o Setor E classificado pelo IPHAN como “área de densidade 
monumental da Área de Entorno” e tem as intervenções em seus imóveis regidas pelas mesmas diretrizes 
destinadas às intervenções realizadas nos imóveis localizados no Setor. 

O Poema dos Desejos (Figuras 45 e 46) também revelou respostas nesse mesmo perfil, com complemento 
as sentenças propostas, tratando o Sítio Histórico como uma área de lazer a ser visitada e não como 
propriamente a área de moradia, com respostas não só referentes à segurança, mas também citações a 
questões de acessibilidade e de estacionamento e acesso viário.  

Para a rerratificação da Notificação Federal do Polígono de Tombamento do Município de Olinda e seu 
Entorno nº 1.155/79, do IPHAN, geograficamente o Setor E faz parte da área de entorno do polígono de 
tombamento. Então é possível que essa condição seja determinante para que seus moradores não o 
considerem efetivamente parte do Sítio Histórico tombado. 

Percebe-se si, uma ligação com o local onde se reside, porém, diferenciada em diversos aspectos, incluindo 
no que se refere a sua conservação, a semelhança talvez esteja presente no que se refere ao Convento de 
Santa Tereza, localizado no Subsetor E2 e tombado isoladamente, pelo IPHAN. Quando se fala em SHO, em 
nenhum momento foi feito algum tipo de menção a própria rua, ao próprio setor e isso também deve ser 
observado quanto ao processo de conservação local já que alguns procedimentos básicos correm o risco de 
serem negligenciados. 
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Figura 42: Seleção Visual – Setor E 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 43: Seleção Visual – Setor E 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 44: Mapa Mental – Setor E 
Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 45: Poema dos Desejos – Setor E 

Fonte: MORADOR, 2017 
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Figura 46: Poema dos Desejos – Setor E 

Fonte: MORADOR, 2017 
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CONSIDERAÇÕES:  

A concretização de uma memória social em um elemento histórico-cultural produz o sentimento 
de pertencimento entre esses elementos, que são fundamentais na construção da identidade 
presente no lugar e, consequentemente, para o processo de conservação patrimonial. Essas 
relações identitárias atuam na base de toda experiência vivenciada por um indivíduo que possui 
um espaço próprio para o desenvolvimento de suas práticas cotidianas, logo, falar de patrimônio 
cultural também é falar de vida cotidiana. 

Os patrimônios olindenses, tanto o patrimônio material, quanto o imaterial,  coexistem 
fortemente e estão consolidados na imagem da cidade, fazem parte da história de Olinda, 
contribuindo na constituição do que ela se tornou e seu maior atrativo, e devem ser tratados sem 
distinção ou hierarquias, diferentemente do que vem sendo observado, onde, segundo os 
moradores, é mais recorrente a sobreposição dos elementos físicos em relação às questões sociais 
ou subjetivas. 

Essa tendência pode ser observada na linha seguida pelas legislações de salvaguarda vigentes no 
Sítio Histórico de Olinda e no rigor de aplicação e cumprimento das mesmas, que diferentemente 
do que vem sugerindo as teorias conservacionistas mais atuais, não leva em consideração nenhum 
aspecto humano como agente nesse processo, influenciando o próprio morador dos setores 
estudados a, mesmo contrariados, adotarem pensamento semelhante, sobretudo os moradores 
do Setor B, visto que são os que têm mais contato com os técnicos dos órgãos fiscalizadores, 
contato este que por muitas vezes se torna conflituoso, prejudicando a conservação do imóvel 
objeto de intervenção. 

Regidos pelas mesmas diretrizes de intervenção, mas com perfis distintos devido localização e 
atuação da fiscalização, os moradores dos Setores B e E possuem noção e forte relação 
socioespacial com o local que habitam, têm participação na dinâmica local e produzem cenas 
urbanas totalmente ligadas aos patrimônios da Cidade, porém, para esses mesmos moradores 
falta a noção da importância dessas relações no processo de conservação, que acarretaria numa 
participação mais efetiva, principalmente no que se refere a como atuar, evitando 
homogeneização de todas atividade de intervenção. Este fato é comprovado pelas respostas 
dadas pelos moradores de ambos os setores, porém, com motivações distintas: enquanto o 
morador do Setor B produz o espaço que vive e entorno devido a ambiência e oferta de serviços 
do quotidiano localizados no mesmo, além da constante presença da fiscalização dos órgãos 
patrimoniais, o morador do Setor E constrói cenas urbanas locais, mas sem muita noção do 
processo de conservação do Sítio Histórico de Olinda. Para eles, o local onde vivem não faz parte 
da área tombada, visto que praticamente não recebem a visita de algum técnico. 

A Prefeitura Municipal de Olinda e o IPHAN, precisam encontrar uma maneira de gerir a 
preservação das edificações históricas promovendo o bem-estar dos moradores e a manutenção 
do sentimento de pertencimento dos mesmos para com o local que habitam e dos valores 
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apropriados, já consolidados, fortalecendo sua importância enquanto personagens da construção 
da memória social da Cidade, se tornando assim, parceiros nesse processo.  

A legislação vigente e a atuação da Prefeitura Municipal e do IPHAN não devem ser vistos como 
vilões, mas sim como aliados. O morador precisa fortalecer o sentimento de que vive em um lugar 
único e que é necessária a conservação dos seus patrimônios. Os limites dos setores, e 
consequentemente as diretrizes de cada um deles, poderiam ser redefinidas, obedecendo as ruas 
ou as distintas localidades como um todo, evitando questionamentos por parte de moradores 
confusos. Ações de Educação Patrimonial mais eficazes auxiliam na conscientização, conhecimento 
e divulgação dos parâmetros para intervenções vigentes na lei para que o morador possa atuar de 
acordo com suas necessidades sem descaracterizar o patrimônio, afinal, não há preservação do 
patrimônio cultural sem a participação direta da comunidade e, por sua vez, esta não pode 
construir qualquer tipo de sentimento para com aquilo que não conhece. Por outro lado, os 
moradores, não só dos setores estudados, mas de toda área tombada, devem se tornar co-
participantes do processo de conservação, e isso se dá também, com esses mesmos órgãos, que 
devem atualizando os parâmetros de legislação de acordo com as necessidades dos habitantes e 
dos serviços oferecidos no Sítio Histórico. 
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IDENTIFICACIÓN	  Y	  RECONOCIMIENTO	  DE	  UNA	  ARQUITECTURA	  TRADICIONAL:	  POR	  LA	  
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EIXO	  TEMÁTICO:	  PATRIMÔNIO,	  CULTURA	  E	  IDENTIDADE	  

RESUMO:	  
Este	  artigo	  trata	  do	  bangalô	  na	  cidade	  de	  João	  Pessoa	  como	  um	  bem	  cultural	  passível	  de	  reconhecimento	  institucional	  
e	   proteção	   através	   de	   instrumento	   legal	   pertinente	   –	   o	   tombamento.	   A	   proposta	   apresentada	   resulta	   da	  
compatibilização	  de	   registros	  da	   referida	   tipologia	   residencial	   ao	  nível	   local	   e	   trabalhos	  que	   abordam	  o	  modelo	  no	  
âmbito	  nacional,	  com	  a	  metodologia	  utilizada	  para	  identificação	  de	  bens	  culturais	  proposta	  pelo	  CECI	  (PONTUAL	  et	  al.,	  
2008;	  PONTUAL	  et	   al.,	   2009)	  e	  pela	  Carta	  de	  Burra	   (1999).	  O	  bangalô,	   tipologia	   arquitetônica	   responsável	  por	  uma	  
nova	  e	  moderna	  forma	  de	  morar,	  teve	  grande	  aceitação	  no	  Brasil,	   inclusive	  na	  cidade	  de	  João	  Pessoa,	  em	  função	  da	  
expansão	  porque	  passou	  a	  urbe	  na	  porção	  compreendida	  entre	  o	  Centro	  e	  a	  praia	  de	  Tambaú	  em	  meados	  do	  século	  
passado,	  além	  da	  proposta	  de	  modernização,	  da	  assimilação	  de	  novas	  condições	  de	  habitabilidade,	  e	  da	  facilidade	  e	  
agilidade	   de	   execução	   que	   caracterizava	   sua	   fábrica.	   Para	   entendermos	   o	   modelo,	   recorremos	   a	   trabalhos	   que	  
caracterizam	   o	   bangalô	   através	   de	   seus	   atributos	   físicos,	   tais	   como	   configuração	   espacial,	   materiais,	   técnicas	  
construtivas	   e	   soluções	   empregadas;	   e	  de	   seus	   atributos	   imateriais,	   como	  as	   representações	   simbólicas	  do	  modelo	  
para	  a	  sociedade,	  o	  modus	  vivendi	  por	  ele	  preconizado,	  e	  as	  influencias	  advindas	  de	  outras	  nações.	  Nesses	  termos,	  o	  
presente	   ensaio	   faz	   considerações	   sobre	   o	   reconhecimento	   de	   bens	   culturais	   no	   Brasil,	   e	   sobre	   a	   metodologia	  
empregada	   para	   a	   caracterização	   da	   tipologia	   em	   questão.	   Assim,	   a	   partir	   dos	   conhecimentos	   necessários	   para	   a	  
identificação	  e	  caracterização	  de	  um	  bem	  cultural,	  adotados	  de	  acordo	  com	  a	  Teoria	  Contemporânea	  da	  Conservação,	  
destacaremos	  a	  presença	  do	  bangalô	  na	  cidade	  de	  João	  Pessoa,	  e	  apontaremos	  caminhos	  para	  o	  seu	  reconhecimento.	  
PALAVRAS-‐CHAVE:	  bangalô;	  tipologia	  residencial;	  salvaguarda;	  patrimônio	  cultural;	  João	  Pessoa.	  	  

ABSTRACT:	  
This	  article	  refers	  to	  the	  bungalow	  in	  the	  city	  of	  João	  Pessoa	  as	  a	  cultural	  good	  that	  needs	  institutional	  recognition	  and	  
protection	  –	  the	  listing.	  The	  proposal	  results	  from	  the	  compatibility	  of	  local	  registration	  of	  the	  residential	  typology	  and	  
essays	  that	  refer	  to	  the	  model	  in	  the	  national	  context,	  with	  the	  methodology	  used	  for	  identification	  of	  cultural	  goods	  	  
proposed	   by	   CECI	   (Pontual	   et	   al,	   2008:	   Pontual	   et	   al,	   2009)	   and	   by	   the	   Burra	   Charter	   (1999).	   The	   bungalow,	  
architectural	  model	  responsible	  for	  a	  new	  and	  modern	  way	  of	  living,	  was	  best	  welcome	  in	  Brazil,	  with	  emphasis	  to	  João	  
Pessoa	  due	  to	  the	  city	  expansion	  between	  its	  centre	  and	  Tambaú	  beach	  in	  the	  middle	  of	  the	  twentieth	  century,	  besides	  
its	  will	  for	  modernisation,	  the	  assimilation	  of	  new	  conditions	  of	  habitability	  and	  its	  ease	  relating	  to	  construction	  works.	  
In	  order	  to	  understand	  the	  model,	  we	  went	  over	  essays	  that	  characterize	  it	  by	  means	  of	  its	  material	  qualities	  such	  as	  
spatial	   configuration,	   construction	   techniques	   and	   methods,	   as	   well	   as	   its	   immaterial	   properties	   such	   as	   its	  
representation	  within	  society,	   the	  modus	  vivendi	   it	  suggested,	  and	  the	  strong	   influence	  from	  other	  countries.	  Hence,	  
this	  paper	  refers	  to	  the	  recognition	  of	  cultural	  goods	   in	  Brazil	  and	  the	  methodology	  used	  for	  the	  typology	  definition.	  
Therefore,	   considering	   the	   necessary	   knowledge	   for	   the	   identification	   and	   characterization	   of	   a	   cultural	   good,	   seen	  
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from	  the	  Contemporary	  Theory	  of	  Conservation	  perspective,	  we	  will	  highlight	  the	  presence	  of	  bungalows	  in	  the	  city	  of	  
João	  Pessoa,	  and	  will	  point	  out	  likely	  paths	  for	  their	  recognition.	  	  
KEYWORDS:	  bungalow;	  residential	  typology;	  safeguarding;	  cultural	  heritage;	  João	  Pessoa.	  	  	  

RESUMEN:	  
Este	   artículo	   trata	   del	   bungalow	   en	   la	   ciudad	   de	   João	   Pessoa,	   como	   un	   bien	   cultural	   pasible	   de	   reconocimiento	  
institucional	  y	  protección	  a	  través	  de	  instrumento	  legal	  pertinente	  -‐	  el	  tumbado.	  La	  propuesta	  presentada	  resulta	  de	  la	  
compatibilidad	  de	  registros	  de	  dicha	  tipología	  residencial	  a	  nivel	  local	  y	  trabajos	  que	  abordan	  el	  modelo	  en	  el	  ámbito	  
nacional,	  con	  la	  metodología	  utilizada	  para	  identificación	  de	  bienes	  culturales	  propuesta	  por	  el	  CECI	  (PONTUAL	  et	  al.,	  
2008;	   PONTUAL	   et	   al.,	   2009)	   y	   la	   Carta	   de	   Burra	   (1999).	   El	   bungalow,	   tipología	   arquitectónica	   responsable	   de	   una	  
nueva	  y	  moderna	  forma	  de	  vivir,	  tuvo	  gran	  aceptación	  en	  Brasil,	  incluso	  en	  la	  ciudad	  de	  João	  Pessoa,	  en	  función	  de	  la	  
expansión	  porque	  pasó	  la	  urbe	  en	  la	  porción	  comprendida	  entre	  el	  Centro	  y	  la	  playa	  de	  Tambaú	  a	  mediados	  del	  siglo	  
pasado,	  además	  de	  la	  propuesta	  de	  modernización,	  de	  la	  asimilación	  de	  nuevas	  condiciones	  de	  habitabilidad,	  y	  de	  la	  
facilidad	  y	  agilidad	  de	  ejecución	  que	  caracterizaba	  su	  producción.	  Para	  entender	  el	  modelo,	  recurrimos	  a	  trabajos	  que	  
caracterizan	   el	   bangalô	   a	   través	   de	   su	   configuración	   espacial,	   de	   sus	   atributos	   físicos,	   como	   materiales,	   técnicas	  
constructivas	   y	   soluciones	   empleadas,	   y	   de	   sus	   atributos	   inmateriales,	   como	   las	   representaciones	   simbólicas	   del	  
modelo	   para	   la	   sociedad,	   el	   modus	   vivendi	   preconizado,	   y	   las	   influencias	   provenientes	   de	   otras	   naciones.	   En	   estos	  
términos,	  el	  presente	  ensayo	  hace	  consideraciones	  sobre	  el	   reconocimiento	  de	  bienes	  culturales	  en	  Brasil,	  y	   sobre	   la	  
metodología	   empleada	   en	   la	   caracterización	   de	   la	   tipología.	   Así,	   a	   partir	   de	   los	   conocimientos	   necesarios	   para	   la	  
identificación	  y	  caracterización	  de	  un	  bien,	  adoptados	  de	  acuerdo	  con	   la	  Teoría	  Contemporánea	  de	   la	  Conservación,	  
destacaremos	   la	   presencia	   del	   bungalow	   en	   la	   ciudad	   de	   João	   Pessoa,	   y	   señalar	   algunas	   alternativas	   para	   su	  
reconocimiento.	  
PALABRAS-‐CLAVE:	  bungalows;	  tipología	  residencial;	  salvaguardia;	  patrimonio	  cultural;	  João	  Pessoa.	  
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INTRODUÇÃO	  

Este	   artigo	   visa	   apresentar	   a	   tipologia	   arquitetônica	   do	   bangalô	   na	   cidade	   de	   João	   Pessoa,	   como	   um	  
conjunto	   de	   bens	   culturais	   passíveis	   de	   reconhecimento	   institucional	   e	   proteção	   –	   o	   tombamento.	   A	  
proposta	  apresentada	  resulta	  da	  compatibilização	  de	  levantamentos	  e	  análises	  da	  presença	  do	  bangalô	  ao	  
nível	   local,	  e	  de	  trabalhos	  que	  abordam	  a	  tipologia	  no	  âmbito	  nacional,	  com	  a	  metodologia	  utilizada	  para	  
identificação	   de	   bens	   culturais	   proposta	   pelo	   CECI	   (PONTUAL	   et	   al.,	   2008;	   PONTUAL	   et	   al.,	   2009)	   e	   pela	  
Carta	  de	  Burra	  (1999).	  Esta	  defende	  a	  interpretação	  dos	  bens	  culturais	  como	  “idéias	  e	  representações	  que	  
acrescentam	  valor	  à	  experiência	  de	  quem	  vivencia	  o	  bem,	  seja	  direta,	  seja	  indiretamente”	  (PONTUAL	  et	  al.,	  
2008:7	  apud	  VILLARIM,	  2013).	  	  

O	   bangalô,	   tipologia	   arquitetônica	   responsável	   por	   um	   novo	   e	   moderno	   modo	   de	   morar,	   teve	   grande	  
aceitação	  no	  Brasil,	  com	  destaque	  para	  a	  cidade	  de	  João	  Pessoa,	  em	  função	  da	  expansão	  da	  urbe	  do	  Centro	  
em	   direção	   à	   Praia	   de	   Tambaú	   em	   meados	   do	   século	   passado,	   da	   assimilação	   de	   novas	   condições	   de	  
habitabilidade,	   do	   desejo	   de	   modernização,	   e	   da	   facilidade	   de	   execução	   que	   envolvia	   o	   modelo.	   Nesse	  
sentido,	   para	   entendermos	   a	   essência	   da	   tipologia,	   recorremos	   às	   argumentações	   de	   Freitas	   (2005),	  
Janjulio	  (2009),	  Janjulio	  (2011),	  Elias	  (2014)	  e	  Torres	  e	  Cavalcanti	  Filho	  (2015).	  Tais	  autores	  caracterizam	  o	  
bangalô	   através	   do	   levantamento	   dos	   seus	   atributos	   físicos,	   tais	   como	   configuração	   espacial,	   materiais,	  
técnicas	  construtivas	  e	  soluções	  empregadas;	  e,	  também,	  dos	  atributos	  imateriais,	  como	  as	  representações	  
do	  modelo	   para	   a	   sociedade,	   o	  modus	   vivendi	   por	   ele	   preconizado,	   e	   as	   influências	   advindas	   de	   outras	  
nações.	  Tal	  caracterização	  foi	  realizada	  por	  meio	  de	  levantamentos	  e	  análises	  de	  edifícios,	  de	  projetos,	  de	  
levantamento	  histórico	  das	  edificações,	  e	  do	  contexto	  econômico,	  cultural,	  social	  e	  político	  dentro	  do	  qual	  
se	  deu	  sua	  produção.	  Alguns	  autores	  também	  registram	  a	  situação	  atual	  desses	  exemplares	  arquitetônicos,	  
acenando	  para	  a	  necessidade	  de	  seu	  reconhecimento	  e	  salvaguarda,	  sobretudo	  por	  seu	  protagonismo	  na	  
evolução	  urbana	  de	  várias	  cidades,	  e	  também	  por	  seu	  estado	  de	  conservação.	  

Segundo	   Elias	   (2014),	   tal	   cenário	   pode	   ser	   associado	   à	   falta	   de	   reconhecimento	   dessa	   tipologia	  
arquitetônica,	   que	   a	   conduz	   à	   descaracterização,	   através	   da	   alteração	   e/ou	   supressão	   de	   seus	   atributos	  
formais,	   ou	   à	   própria	   demolição	   em	   nome	   da	   construção	   de	   novos	   edifícios.	   Neste	   sentido,	   faz-‐se	  
necessário	  compreender	  quais	  os	  elementos,	  características	  e	  aspectos	  formais	  que	  definem	  e	  distinguem	  
os	  bens,	  para	  que	  tal	  entendimento	  norteie	  a	  intervenção	  e	  a	  (re)utilização	  dos	  mesmos.	  	  

Assim,	  o	  presente	  ensaio	  faz	  considerações	  sobre	  o	  reconhecimento	  de	  bens	  culturais	  no	  Brasil,	  e	  sobre	  a	  
metodologia	  empregada	  para	  a	  caracterização	  do	  bangalô.	  A	  partir	  dos	  conhecimentos	  necessários	  para	  a	  
identificação	   e	   caracterização	   de	   um	   bem,	   adotados	   de	   acordo	   com	   a	   Teoria	   Contemporânea	   da	  
Conservação,	  enfocaremos	  a	  presença	  dos	  bangalôs	  na	   cidade	  de	   João	  Pessoa,	   e	  apontaremos	   caminhos	  
para	  o	  seu	  reconhecimento.	  

RECONHECIMENTO	  DE	  BENS	  CULTURAIS	  

A	  preservação	  dos	  bens	  culturais	  tem,	  ao	  longo	  do	  tempo,	  se	  fortalecido	  e	  ampliado	  a	  abrangência	  das	  leis	  
e	   projetos	   de	   salvaguarda.	   A	   Teoria	   Contemporânea	   da	   Conservação	   (TCC)	   tem	   procurado,	   por	  meio	   da	  
realização	   de	   pesquisas	   e	   debates,	   propor,	   teórica	   e	   metodologicamente,	   a	   salvaguarda	   do	   patrimônio	  
tomando	  como	  referência	  a	  sua	  dinamicidade.	  Isto	  porque,	  na	  atualidade,	  a	  cidade	  é	  entendida	  como	  um	  
sistema	   complexo,	   oriundo	   de	   conflitos	   de	   valores,	   interesses	   e	   energias	   (MENEZES,	   2005),	   que	   podem	  
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ocorrer	  no	  seu	  seio,	  num	  contexto	  espacial	   reduzido;	  ou	  por	  meio	  das	   relações	  que	  mantém	  com	  outros	  
territórios	  (CARRIÓN,	  2002),	  sempre	  variando	  no	  tempo.	  

No	   âmbito	   nacional,	   esse	   pensamento	   tem	   animado	   o	   desenvolvimento	   de	   projetos	   e	   iniciativas	   de	  
salvaguarda	  de	  bens	  que	  reforcem	  a	  diversidade	  nacional.	  Para	  tanto,	  há	  uma	  tentativa	  de	  especialização	  
das	  normativas,	  iniciada	  na	  década	  de	  1970	  por	  meio	  do	  Inventário	  Nacional	  de	  Referencia	  Culturais	  (INRC),	  
a	  qual	  resultou	  na	  atribuição	  do	  entendimento	  de	  bens	  culturais	  à	  tutela	  nacional.	   	  

Assim,	   ao	   tomarmos	   a	   escala	   urbana	   como	   referência,	   especificamente	   a	   cidade	   de	   João	   Pessoa,	  
retomamos	   a	   problemática	   acerca	   da	   salvaguarda	   dos	   bangalôs	   no	   âmbito	   nacional,	   isto	   porque,	   a	  
desinformação	   sobre	   esta	   tipologia	   arquitetônica	   reverbera	   a	   dificuldade	   do	   entendimento	   da	   produção	  
arquitetônica	  recente	  como	  parte	  da	  memória	  nacional.	  A	  preservação	  dos	  bens	  que	  refletem	  o	  período	  de	  
modernização	   nacional	   ainda	   passa	   por	   um	   processo	   de	   construção	   e	   reconhecimento,	   pois	   não	   há	   um	  
consenso	   sobre	   a	   identificação	   dos	   atributos	   que	   definem	   e	   caracterizam	   esse	   momento,	   sejam	   eles	  
edificações	  como	  os	  bangalôs,	  sejam	  eles	  manifestações	  e	  expressões	  imateriais.	  	  

Ao	  abordar	  sobre	  a	  importância	  da	  conservação	  da	  significância	  cultural	  dos	  remanescentes	  do	  movimento	  
moderno,	   Zancheti,	   Hidaka,	   Ribeiro	   e	   Aguiar	   (2009)1	   apontam	   que	   o	   problema	   da	   conservação	   desta	  
produção	  se	  deve	  à	  sua	  existência	  recente,	  pois,	  “(...)	  em	  termos	  da	  cultura	  ainda	  não	  ocorreram	  processos	  
sociais	  de	  sedimentação,	  com	  tempos	  históricos	  suficientemente	  longos,	  para	  enraizar	  a	  ideia	  de	  que	  essa	  
arquitetura	  é	  um	  patrimônio	  cultural,	  e	  como	  tal,	  merece	  ser	  preservada	  para	  as	  futuras	  gerações”	  (op.	  cit.,	  
p.	  3).	  

Segundo	  Worthing	  e	  Bond	  (2008),	  para	  a	  proteção	  de	  uma	  área	  de	  interesse	  patrimonial,	  é	  preciso,	  antes	  
de	  tudo,	  que	  se	  identifique	  por	  que	  o	  lugar	  é	  importante,	  e	  quais	  os	  diferentes	  elementos	  que	  contribuem	  
para	   essa	   importância.	   Há	   um	   consenso	   entre	   Pontual	   (2002),	  Worthing	   e	   Bond	   (2008),	   e	   Zancheti	   et	   al	  
(2009)	  de	  que	  o	  conhecimento	  sobre	  o	  bem	  é	  o	  primeiro,	  e	  mais	  importante,	  passo	  à	  sua	  conservação	  ou	  
qualquer	  ação	  de	  intervenção.	  	  

Assim,	   este	   posicionamento	   nos	   levou,	   como	   foi	   dito,	   a	   adotar	   neste	   trabalho	   a	   metodologia	   de	  
identificação	  de	  bens	  culturais	  desenvolvida	  pelo	  CECI,	  o	  que	  se	  justifica	  pela	  postura	  interpretativa	  que	  a	  
mesma	  adota,	  buscando	  entender	  a	  relação	  dos	  elementos	  com	  os	  usuários	  ao	   longo	  do	  tempo,	  e	  com	  o	  
contexto	  em	  que	  se	  insere,	  bem	  como,	  as	  características,	  elementos	  e	  aspectos	  materiais	  e	  imateriais	  que	  
os	  definem.	  

Para	   o	   desenvolvimento	   desta	   metodologia	   de	   identificação,	   Pontual	   et	   al	   (2008)	   teve	   como	   uma	   das	  
referências,	   a	   análise	   crítica	   de	   documentos	   de	   classificação	   e	   tombamento	   utilizados	   pelas	   instituições	  
responsáveis.	   Entre	   tais	   documentos	   destaca-‐se	   a	   Carta	   de	   Burra	   (1999),	   cuja	   versão	   recente	   indica	   as	  
etapas	  para	  o	  reconhecimento	  da	  significância	  cultural	  (SC)	  de	  um	  bem,	  figurando	  como	  um	  dos	  principais	  
instrumentos	  nesse	  processo.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Neste	   caso,	   os	   autores	   se	   referem	   à	   produção	   enquadrada	   no	  movimento	  moderno;	   no	   caso	   da	   tipologia	   em	   questão	   neste	  
trabalho,	   relacionamos	   a	  mesma	   às	   questões	   de	  modernidade	   no	   sentido	   desta	   como	   acontece	   “[...]	   no	   implacável	  mundo	   da	  
ruptura	  com	  todas	  e	  quaisquer	  condições	  históricas	  precedentes,	  como	  é	  caracterizada	  por	  um	  interminável	  processo	  de	  rupturas	  e	  
fragmentações	  internas	  inerentes”	  (Harvey,	  1992).	  
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A	  Carta	  de	  Burra	  (1999)	  atesta	  que,	  para	  reconhecer	  a	  SC	  de	  um	  bem,	  o	  primeiro	  e	  mais	  importante	  passo	  é	  
a	  sua	  identificação,	  isto	  é,	  o	  reconhecimento	  dos	  atributos	  materiais	  e	  imateriais	  deste.	  Sobre	  os	  mesmos,	  a	  
Carta	   destaca	   algumas	   características,	   propriedades	   e	   elementos	   do	   bem	   que	   precisam	   ser	  
descritos/entendidos,	   a	   saber:	   fábrica,	   que	   seria	   todo	   o	  material	   físico	   que	   compõe	   o	   bem,	   no	   caso	   em	  
questão,	   os	   materiais,	   técnicas	   e	   soluções	   empregadas	   nos	   exemplares;	   usos,	   funções	   e	   atividades	  
exercidas	   no	   bem,	   no	   caso,	   aquelas	   ligadas	   à	   moradia;	   envolvente	   ou	   entorno,	   ou	   seja	   os	   locais	   de	  
concepção	   das	   edificações,	   suas	   conexões	   e	   sua	   inserção	   urbana;	   e,	   por	   fim,	   associações,	   as	   ligações	   e	  
representações	  que	  os	  usuários	  relacionam	  ao	  bem	  ao	  longo	  do	  tempo,	  sendo	  este	  um	  dos	  atributos	  mais	  
importantes	  da	  tipologia	  em	  questão,	  devido	  ao	  seu	  papel	  na	  dinâmica	  urbana,	  social	  e	  cultural	  local.	  	  

Nesse	   sentido,	   a	   análise	  dos	   trabalhos	   citada	  na	   introdução,	   visando	  apresentar	   e	  definir	   a	   tipologia	  dos	  
bangalôs,	  foi	  realizada	  procurando	  agrupar	  as	  associações	  conceituais	  identificadas	  na	  pesquisa	  de	  acordo	  
com	   a	   divisão	   proposta	   pela	   citada	   Carta,	   bem	   como	   pelos	   itens	   apontados	   por	   Pontual	   et	   al	   (2008).	  
Destaca-‐se	   que	   tal	   procedimento	   considerou	   os	   bens	   como	   processos	   históricos,	   isto	   é,	   abordando	   seu	  
entendimento	   ao	   longo	   do	   tempo;	   resultando,	   assim,	   resultou	   na	   identificação	   daquilo	   que	   distingue	   a	  
produção	   dessa	   tipologia	   na	   cidade	   de	   João	   Pessoa	   de	   outros	   centros,	   bem	   como,	   as	   semelhanças,	   e	   as	  
características	   e	   relações	   urbanas	   dos	   edifícios,	   seus	   aspectos	   socioeconômicos	   e	   as	   ideias	   chave	  usadas	  
para	  a	  sua	  representação.	  

A	  seguir,	  a	  descrição	  dos	  bangalôs	  buscará	  abordar	  cada	  um	  dos	  tópicos	  citados,	  iniciando	  pelas	  influências,	  
relações	  e	  contexto	  que	  caracterizaram	  o	  seu	  surgimento	  no	  Brasil	  e	  em	  João	  Pessoa.	  	  	  

BANGALÔS:	  DA	  AMPLA	  DIFUSÃO	  À	  DEFINIÇÃO	  

A	  definição	  dos	  bangalôs	  pelos	  autores	  elencados	  na	  Introdução	  parte	  da	  sua	  caracterização	  arquitetônica,	  
suas	   influências	  e	  a	  sua	  representação	  enquanto	  bem	  urbano,	  objeto	  social	  e	  prática	  cultural;	  ou	  seja,	  os	  
atributos	  que	  definem	  e	  distinguem	  os	  exemplares	  desta	  tipologia	  estão	  relacionados	  à	  sua	  materialidade,	  
sua	  inserção	  urbana	  e	  as	  associações	  culturais	  e	  sociais	  que	  traduzem.	  	  

Nesse	  sentido,	  a	  análise	  dos	  textos	  nos	  mostra	  que	  alguns	  termos	  são	  constantemente	  empregados	  pelos	  
autores	  para	  definir	  os	  bangalôs,	  podendo	  os	  mesmos	  ser	  agrupados	  de	  acordo	  com	  o	  tipo	  de	  atributo	  que	  
representam	   (Figura	   1).	  Outra	   variação	  na	   sua	   definição	  decorre	   do	   local	   desse	   patrimônio,	   isto	   porque,	  
essa	   tipologia	   originária	   da	   Índia	   teve	   exemplares	   ulteriores	   na	   Inglaterra,	   chegando	  posteriormente	   aos	  
Estados	  Unidos	  por	  meio	  de	  intercâmbio	  de	  publicações,	  e	  alcançando,	  pelos	  mesmos	  meios	  de	  divulgação,	  
vários	   países,	   entre	   eles	   o	   Brasil.	   Esta	   diferenciação	   está	   relacionada	   às	   influências	   que	   norteiam	   as	  
soluções	   arquitetônicas	   empregadas,	   bem	   como,	   à	   adequação	   dos	   edifícios	   às	   demandas	   culturais	   e	  
econômicas	   de	   cada	   local,	   às	   questões	   ambientais,	   tecnológicas	   (incluindo	   mão-‐de-‐obra	   e	   materiais),	   e	  
políticas,	   resultando,	   como	   já	   foi	   dito,	   em	   variações	   para	   cada	   local.	   Na	   sequência,	   apresentaremos	  
conclusões	  com	  as	  definições	  dos	  atributos	  da	  tipologia	  segundo	  a	  classificação	  apresentada	  no	  início	  desta	  
seção,	  com	  gráfico	  indicando	  as	  expressões	  mais	  utilizadas	  pelas	  pesquisas.	  
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Figura	  1:	  Quadro	  com	  os	  termos	  constantemente	  empregados	  para	  a	  definição	  e	  caracterização	  da	  tipologia.	  

Fonte:	  Autores,	  2018.	  

Com	   isso,	   a	   definição	   da	   tipologia	   ocorrerá	   mediante	   a	   descrição	   de	   como	   os	   atributos	   elencados	   são	  
identificados	   em	   cada	   uma	   das	   localidades	   citadas,	   tendo,	   para	   tanto,	   uma	   abordagem	   cronológica	   que	  
aponta	  os	  principais	  fatores,	  aspectos,	  eventos,	  etc.,	  que	  concorreram	  para	  a	  propagação	  do	  modelo.	  

Assim,	  iniciamos	  com	  a	  definição	  geral	  do	  bangalô,	  ou	  bungalow,	  que	  justifica	  a	  abordagem	  descritiva	  que	  
recorremos	  neste	  artigo,	  sendo	  “um	  tipo	  de	  moradia	  característico	  de	  famílias	  de	  classe	  média	  urbanas	  do	  
século	   XX.	   Tratam-‐se	   de	   habitações	   térreas,	   dotadas	   de	   largos	   alpendres	   e	  marcadas	   pela	   ‘simplicidade	  
volumétrica	  e	  de	  configuração	  do	  espaço,	  bem	  como	  em	  relação	  aos	  materiais	  utilizados”	  (TORRES,	  2013,	  
p.8	   apud	   ELIAS,	   2014).	   A	   etimologia	   da	   palavra	   bangalô	   (bungalow)	   refere-‐se	   a	   um	   tipo	   de	   habitação	  
colonial	   do	   leste	   da	   Índia,	   sendo	   “uma	   casa	   térrea,	   com	   cômodos	   bem	   ventilados,	   abertos	   para	   um	  hall	  
central	  arejado,	  com	  telhado	  pouco	  inclinado	  e	  varandas	  em	  todas	  as	  fachadas”	  (JANJULIO,	  2011,	  p.48).	  

Com	  suas	  primeiras	  construções	  em	  “países	   ricos,	   industrializados,	   capitalistas”,	  os	  bangalôs	   tornaram-‐se	  
“fenômeno	  de	  massa”	  em	  decorrência	  da	  relação	  de	  mercado	  e	  gosto	  que	  estes	  possuíam	  na	  Ásia,	  África	  e	  
América	   Latina	   (op.	   cit.).	   Nesse	   sentido,	   para	   entender	   essa	   difusão,	   são	   apontados	   aspectos	   da	  
“emergência	   da	   economia	   e	   cultura	   globalizadas”	   (op.	   cit.),	   isto	   é,	   os	   motivos	   e	   os	   reflexos	   da	   relação	  
comercial	  existente	  entre	  os	  locais	  citados	  em	  termos	  de	  alterações	  culturais,	  sociais	  e	  econômicas.	  

Na	   Inglaterra,	  o	  primeiro	   território	  com	  grande	  expressividade	  da	   tipologia,	  e	   responsável	  por	   influenciar	  
outras	  localidades,	  o	  bangalô	  surge	  através	  da	  citada	  influência	  indiana,	  e	  associada	  ao	  turismo	  de	  segunda	  
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residência,	   ou	   seja,	   como	   casas	   de	   verão	   localizadas	   na	   área	   rural,	   que	   tinham	   a	   função	   de	   promover	   a	  
integração	  com	  as	  áreas	  verdes,	  e	  servir	  de	  descanso	  para	  os	  usuários	  do	  stress	  das	  cidades,	  da	  rotina	  e	  da	  
exposição	   à	   poluição	   do	   ar,	   constituindo	   assim	   uma	   “fuga	   da	   cidade”	   (op.	   cit.).	   Posteriormente,	   com	   o	  
crescimento	  dos	  centros	  urbanos,	  essas	  áreas	  tornam-‐se	  subúrbio,	  e	  passam	  a	  representar	  uma	  excelente	  
opção	  de	  moradia,	  o	  que	  pode,	  em	  parte,	  ser	  associado	  à	  representação	  da	  “síndrome	  de	  volta	  à	  natureza”	  
(op.	  cit.),	  influência	  do	  modelo	  moderno	  das	  cidades-‐jardim.	  

A	  localização	  desses	  edifícios	  nos	  subúrbios	  das	  cidades	  é	  uma	  das	  características	  utilizadas	  para	  definir	  a	  
tipologia.	   Este	   aspecto	   decorre	   do	   contexto	   da	  maioria	   dessas	   cidades,	   que	   passavam	   por	   processos	   de	  
expansão	  e	  intervenção	  nas	  áreas	  centrais,	  além	  da	  alteração	  da	  relação	  da	  burguesia	  com	  as	  centralidades,	  
que	  migram	  para	  locais	  em	  ascensão	  social,	  em	  parte,	  devido	  à	  mídia	  da	  especulação	  imobiliária.	  No	  caso	  
inglês,	   esta	   localização	   deve-‐se,	   como	   já	   foi	   dito,	   à	   busca	   de	   integração	   com	   a	   natureza.	   Num	   segundo	  
momento,	   com	   o	   crescimento	   das	   cidades,	   essas	   áreas	   passam	   a	   ser	   entendidas	   como	   periferias;	   e	   sua	  
representação	   social	   como	   local	  moderno,	   salubre,	   higiênico	   e	   bucólico,	   o	   reafirma	   como	   convidativo	   à	  
classe	  alta	  e	  média-‐alta.	  

Nos	   Estados	  Unidos,	   o	  modelo	   tem	   grande	   influência	   do	  movimento	   inglês	  Arts	   and	   Crafts	   (WEISSMAN,	  
1988	   apud	   JANJULIO,	   2009),	   o	   qual	   preconizava	   a	   valorização	   do	   trabalho	   artesanal	   e	   a	   integração	   da	  
edificação	   residencial	   com	   a	   natureza	   (CAVALCANTI	   FILHO,	   TORRES	   e	   ELIAS,	   2016).	   A	   influência	   para	   a	  
difusão	   vem	   de	   publicações	   como	   revistas,	   livros	   e	   periódicos,	   incluindo	   os	   técnicos,	   que	   dissipam	   a	  
correlação	   da	   tipologia	   com	   o	   citado	   movimento	   vanguardista,	   e	   levam	   à	   um	   desenvolvimento	   pleno	  
(JANJULIO,	   2009,	   p.125	   apud	   ELIAS,	   2014).	   Nesse	   caso,	   o	   bangalô	   inclui	   variações,	   onde,	   na	   costa	   leste	  
possui	   o	   mesmo	   objetivo	   do	   modelo	   inglês,	   apresentando	   como	   soluções	   mais	   recorrentes,	   a	  
horizontalidade,	   largos	  beirais,	  pilares	   com	  bases	   feitas	  em	  pedra	  e	   implantação	  com	   integração	  à	  densa	  
vegetação	  (JANJULIO,	  2009	  apud	  TORRES	  e	  CAVALCANTI	  FILHO,	  2015).	  Já	  na	  Califórnia,	  o	  bangalô	  se	  destina	  
à	  classe	  média,	  destacando-‐se	  a	  utilização	  de	  alvenaria	  com	  acabamento	  rugoso,	  mais	  cheios	  do	  que	  vazios,	  
e	   esquadrias	   em	   combinações	   de	   dois	   a	   dois	   ou	   três	   a	   três,	   além	   de	   beirais	   menores	   do	   que	   aqueles	  
identificados	  no	  Leste	  (op.	  cit.).	  

Nos	  dois	  casos	  americanos	  descritos,	  os	  edifícios	  possuem	  uma	  representação	  de	  “estilo	  de	  vida	  da	  classe	  
média”,	   configurando	   numa	   associação	   importante	   para	   a	   definição	   não	   só	   nos	   Estados	   Unidos,	   mas	  
também	  em	  países	  que	  possuem	  a	  sua	  influência,	  como	  é	  o	  caso	  do	  Brasil.	  Esta	  é	  uma	  das	  motivações	  que	  
levam	   à	   sua	   aceitação	   ao	   nível	   nacional,	   visto	   que,	   nesse	   momento,	   em	   função	   da	   “política	   da	   boa	  
vizinhança”	   (ATIQUE,	   2010),	   os	   brasileiros	   consumiam	   diversos	   elementos	   e	   objetos	   característicos	   do	  
modus	  vivendi	  americano.	  

No	  Brasil,	   o	  ponto	  de	  partida	  para	  a	   tipologia	  ocorre,	   como	  mencionado	  acima,	  em	   função	  da	   influência	  
americana,	   através	   da	   difusão	   do	  American	  Way	   of	   Life,	   que	   teve	   auxílio	   do	   cinema	   (op.	   cit.),	   além	   de	  
publicações	   e	   do	   intercâmbio	   de	   profissionais,	   que	   se	   formavam	   em	   universidades	   dos	   Estados	   Unidos.	  
Além	   disso,	   o	   contexto	   econômico	   e	   político	   também	   contribuiu	   para	   a	   aplicação	   do	  modelo,	   pois	   era,	  
como	   já	   foi	   dito,	   um	   momento	   de	   expansão	   das	   cidades,	   de	   projetos	   de	   intervenção	   higienistas,	  
modernizantes	   e	   embelezadores.	   Segundo	   Vilaça	   (1999),	   em	   termos	   de	   planejamento	   urbano,	   o	   país	  
encontrava-‐se	  na	  fase	  que	  identificou	  como	  dos	  “Planos	  de	  Conjuntos”,	  que	  compreende	  o	  período	  entre	  
1930	   a	   1965.	   Esse	   momento	   foi	   marcado	   pela	   expansão	   do	   planejamento	   urbano	   nas	   cidades,	   com	   a	  
incorporação	  da	  ciência	  e	  técnica,	   isto	  é,	  com	  estudos	  mais	  aprofundados	  nesses	  projetos	  (op.	  cit.).	  Entre	  
eles,	   destacam-‐se	  as	  obras	  que	  buscavam	   interligar	   as	   áreas	   centrais	   aos	  novos	  bairros,	   destacando-‐se	  a	  

5626



	  

influência	   da	   indústria	   automobilística	   nesses	   planos	   (op.	   cit.).	   Essa	   fase	   também	   coincide	   com	   a	  
institucionalização	  do	  Estado	  Novo	  (1937-‐1945),	  que	  promove	  incentivos	  à	  indústria	  nacional,	  fortalecendo	  
a	  importância	  das	  cidades,	  e,	  com	  isso,	  a	  emergência	  de	  incentivo	  à	  política	  habitacional	  e	  ao	  crescimento	  
das	  cidades	  (op.	  cit.).	  

Esse	   contexto	   impulsiona	   a	   propagação	   da	   tipologia	   dos	   bangalôs,	   que	   apresentava	   a	   incorporação	   de	  
soluções	   e	   inovações	   de	   higiene	   e	   conforto	   aos	   usuários,	   além	   da	   facilidade	   e	   economia	   de	   execução,	  
possibilitando	   responder	   à	   demanda	   das	   classes	   alta,	   média	   e	   média-‐baixa,	   através	   de	   variações	   dos	  
materiais	  e	  soluções	  construtivas	  empregadas.	  	  

Os	  primeiros	  exemplares	  erguidos	  são	  nas	  cidades	  de	  São	  Paulo	  e	  Rio	  de	  Janeiro.	  No	  primeiro	  caso,	  pode	  
ser	  identificado	  a	  influência	  do	  Neocolonial	  hispano-‐americano,	  ou	  Estilo	  Missões.	  As	  primeiras	  edificações	  
localizam-‐se,	  num	  primeiro	  momento,	  nas	  áreas	  de	  expansão	  da	  cidade,	  nos	  bairros	  nobres	  como	  o	  Jardim	  
América	  (JANJULIO,	  2011).	  Estas	  originam-‐se	  da	  iniciativa	  privada,	  por	  meio	  da	  construção	  de	  loteamentos.	  
Nesse	   processo,	   as	   características	   morfo-‐tipológicas	   pertinentes	   ao	   modelo	   dos	   bangalôs	   que	   foram	  
empregados	   nesses	   primeiros	   loteamentos,	   funcionavam	   como	   padrões	   usados	   pelas	   empresas	   privadas	  
promotoras	   de	   tais	   construções,	   como	   a	   Companhia	   City	   (op.	   cit).	   Estes	   padrões	   resultaram	   numa	  
representação	  de	  qualidade	  e	  estilo	  de	  vida	  que	  se	  configuraram	  à	  época	  como	  condições	  de	  habitabilidade	  
indispensáveis,	  sendo	  adotado,	  também,	  por	  outras	  empresas	  (op.	  cit.).	  

As	   grandes	   avenidas	   bem	   arborizadas,	   extensos	   gramados	   em	  diversos	   formatos	   para	   a	  
recreação	   do	   público	   [...]	   dão	   ao	   Jardim	  América	   uma	   aparência	   sugestiva	   e	   peculiar	   às	  
residências	  dos	  Anglo-‐Saxões	  do	  outro	   lado	  do	  Atlântico.	  É	  verdadeiramente	  pitoresco	  e	  
encantador	  o	  local	  e	  o	  único	  jardim	  do	  gênero	  existente	  no	  Brasil	  (THE	  CITY	  OS	  SÃO	  PAULO	  
IMPROVEMENTS	  &	  FREEHOLD	  LAND,	  1923	  apud	  op.cit.)	  

Essas	  edificações	  passam,	  então,	  a	  representar	  um	  novo	  modo	  de	  morar,	  com	  características	  modernas	  e	  
empregando,	  em	  termos	  de	  soluções	  técnicas,	  todos	  os	  recursos	  e	  procedimentos	  que	  concedem	  conforto,	  
salubridade	  e	  estética	  às	  edificações.	  A	  integração	  com	  a	  natureza,	  resultante	  da	  implantação	  da	  edificação	  
e	  da	  presença	  dos	   jardins,	  somada	  à	  organização	  espacial	  que	  oferece	  mais	  espaços	  de	   interação	  familiar	  
através	   da	   sala	   de	   jantar	   e	   dos	   terraços,	   são	   traduções	   desta	   afirmação.	   “Trata-‐se	   de	   uma	   nova	   cultura	  
ligada	  à	  moradia,	  um	  estilo	  de	  vida	  centrado	  na	  família	  nuclear,	  adotado	  pela	  classe	  média.	  A	  família	  vista	  
como	  base	  do	  sistema	  social	  e	  sua	  instituição	  mais	  importante,	  era	  tida	  como	  fonte	  e	  solução	  da	  maioria	  de	  
seus	  problemas”	  (JANJULIO,	  2011,	  p.	  52).	  

Acerca	   das	   relações	   dos	   usuários	   com	  os	   edifícios,	   Freitas	   (2005),	   ao	   estudar	   as	   discussões	   em	   torno	   da	  
habitação	  popular	  por	  engenheiros	  e	  arquitetos	  entre	  1916	  e	  1931,	  nos	  fornece	  um	  panorama	  deste	  tema.	  
Ao	   investigar	   congressos	   e	   concursos	   ocorridos	   no	   referido	   intervalo	   temporal,	   a	   autora	   aponta	   que	   o	  
modelo	   apresentava	   características	   que	   estavam	   de	   acordo	   com	   as	   exigências	   sociais	   e	   culturais	   de	  
habitabilidade	  da	  época;	  entre	  elas,	  o	  fato	  de	  serem	  unifamiliares,	  pois	  a	  habitação	  coletiva	  não	  era	  uma	  
opção	  aceita	  devido	  à	  inexistência	  de	  áreas	  livres	  no	  lote	  que	  funcionassem	  como	  quintais	  (o	  que	  nos	  leva	  a	  
entender	   a	   importância	   dos	   jardins	   nos	   bangalôs	   brasileiros);	   a	   organização	   interna	   favorecer	   o	   convívio	  
social,	  ou	  seja,	  ter	  seu	  layout	  com	  núcleo	  (sala	  estar/jantar)	  que	  permitisse	  a	  reunião	  da	  família	  (Figura	  2);	  o	  
modelo	   incorporar	   as	   características	   salubres	   das	   casas	   rurais,	   que	   permitiam	   melhor	   interação	   com	   a	  
natureza	  além	  de	  conferir	  privacidade	  à	  família;	  e	  a	  possibilidade	  de	  adequação	  do	  modelo	  às	  condições	  de	  
mão-‐de-‐obra	  e	  materiais	  disponíveis	  em	  cada	  região	  (op.	  cit.).	  Além	  disso,	  as	  discussões	  buscavam	  definir	  
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padrões	  ideais	  para	  as	  habitações	  econômicas,	  chegando,	  para	  tanto,	  a	  questionar	  legislações	  existentes,	  e	  
concluindo	  que,	  estas	  deveriam	  reunir	  os	  aspectos	   técnicos,	   sanitários	  e	  viabilidade	  econômica	   (MAGRO,	  
1931	  apud	  op.	  cit.).	  Ressalta-‐se,	  contudo,	  que	  os	  debates	  apontam	  que	  os	  indicadores	  para	  questões	  como	  
medidas,	  ou	  a	  busca	  pelo	  “standard	  mínimo”,	  deveriam	  ser	  baseadas	  a	  partir	  dos	  aspectos	  sociais	  (op.	  cit.).	  
	   	  

	  
FIGURA	  2:	  Variações	  de	  plantas	  de	  bangalôs	  do	  Jardim	  América,	  demonstrando	  a	  sala	  como	  núcleo	  da	  vivenda.	  

Fonte:	  WOLFF	  (2001,	  p.	  189).	  

Essas	  considerações	  nos	  levam	  a	  destacar	  a	  relevância	  da	  tipologia	  como	  tradução	  do	  modo	  de	  vida	  de	  uma	  
camada	  da	  sociedade	  da	  época,	  visto	  que	  foi	  uma	  solução	  arquitetônica	   largamente	  empregada,	  como	   já	  
foi	   mencionado,	   na	   expansão	   urbana	   das	   cidades;	   tanto	   por	   meio	   do	   desenvolvimento	   de	   projetos	   por	  
profissionais,	   como	   ocorreu	   nas	   capitais,	   como	   pela	   execução	   através	   de	   técnicas	   e	   conhecimentos	  
vernáculos	   nas	   cidades	   do	   interior.	   	   A	   tipologia	   também	   representou	   a	   definição	   de	   características	  
morfológicas	   de	   bairros	   centrais,	   hoje	   entendidos	   como	   ‘centro-‐expandido’.	   Não	   obstante,	   tais	  
características	  que	  definem	  a	  tipologia,	  tendo	  ajudado	  na	  sua	  propagação,	  hoje	  são	  condicionantes	  para	  a	  
transformação	   destes	   edifícios	   em	   novos	   empreendimentos.	   Um	   exemplo	   é	   a	   recorrente	   transformação	  
dos	  generosos	  jardins	  e	  quintais	  dos	  bangalôs	  em	  estacionamentos,	  ou	  a	  demolição	  do	  edifício	  unifamiliar	  
para	  a	  construção	  de	  múltiplos	  pavimentos.	  Tais	  práticas	  reforçam	  a	  necessidade	  urgente	  de	  estudos	  que	  
favoreçam	  o	  entendimento	  da	  tipologia	  e,	  por	  conseguinte,	  o	  seu	  reconhecimento.	  

OS	  BANGALÔS	  NA	  CIDADE	  DE	  JOÃO	  PESSOA	  

A	  habitação	  é	  historicamente	  uma	  das	  principais	  funções	  da	  urbe,	  sendo	  uma	  condição	  urbana	  de	  impacto	  
na	  dinâmica	  das	  cidades.	  O	  “sonho	  da	  casa	  própria”	  faz	  parte	  da	  construção	  ideológica	  nacional	  (LACERDA	  e	  
ZANCHETI,	   2014);	   assim,	   os	   problemas	   habitacionais,	   relativos	   ao	   déficit	   ou	   à	   qualidade	   das	   edificações	  
residenciais,	   bem	   como	   sua	   função	   como	   ‘objeto	   de	   desejo’,	   fazem	   da	   habitação	   uma	   das	   principais	  
temáticas	   discutidas	   tanto	   no	   âmbito	   acadêmico	   quanto	   no	   governamental,	   através	   da	   promoção	   de	  
políticas	  públicas.	  
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A	   importância	  do	  uso	  habitacional	  é	  aferida	  à	  nível	  urbano,	  em	  especial	  no	  contexto	  dos	  sítios	  históricos,	  
pois	  o	  vínculo	  dos	  usuários	  com	  suas	  residências	  responde	  às	  relações	  de	  sociabilidade	  e	  materialidade	  da	  
cidade.	  Essa	   importância	  também	  é	  associada	  à	  conservação	  dessas	  áreas,	  pois	  as	  práticas	  cotidianas	  dos	  
moradores	  fundamentam	  o	  modus	  vivendi	  de	  uma	  porção,	  que	  configura	  a	  identidade	  local.	  	  

Nesse	   sentido,	   para	   tratar	   dos	   bangalôs	   na	   cidade	   de	   João	   Pessoa,	   torna-‐se	   necessário	   apresentar	   o	  
contexto	  econômico,	  político	  e	   cultural	  que	  possibilitou	  a	   larga	  execução	  do	  modelo,	   sendo,	  assim	  como	  
nas	  demais	  cidades,	  decorrente	  do	  processo	  de	  expansão	  e	  modernização	  urbana	  local.	  “No	  início	  do	  século	  
XX,	   especificamente	   em	   suas	   quatro	   primeiras	   décadas,	   João	   Pessoa	   passou	   por	   um	   processo	   de	  
crescimento	  urbano	  de	  velocidade	  e	  natureza	  inéditos	  em	  relação	  aos	  séculos	  anteriores”	  (ELIAS,	  2014,	  p.	  
6).	   Resultam	   desse	   processo,	   renovações	   em	   escalas	   urbanas	   e	   arquitetônicas,	   com	   destaque	   para	   a	  
crescente	  atuação	  de	  profissionais,	  como	  aqueles	  convidados	  pelo	  governador	  Camilo	  de	  Holanda:	  Pascoal	  
Fiorilo,	  Hermenegildo	  Di	  Lascio	  e	  Giovani	  Gioia,	  além	  de	  Clodoaldo	  Gouveia	  e	  Otávio	  Freire	  (op.	  cit.).	  

Em	   termos	   urbanos,	   esse	   processo	   de	   expansão	   se	   caracterizou	   por	   ocupar	   a	   porção	   localizada	   entre	   o	  
Centro,	   e	   o	   litoral,	   resultando	   no	   surgimento	   dos	   bairros	   de	   Tambiá,	   Torre,	   Expedicionários,	  Miramar	   e	  
Tambaú,	  ao	  leste,	  e	  Jaguaribe,	  ao	  sul.	  No	  primeiro	  e	  seu	  entorno	  imediato	  (prolongamento	  da	  área	  central),	  
encontra-‐se	  a	  maior	  concentração	  dos	  bangalôs	  locais,	  cujas	  áreas	  podem	  ser	  traduzidas,	  de	  acordo	  com	  a	  
representação	  social	  da	  época,	  como	  a	  localização	  preferida	  das	  classes	  alta	  e	  média	  alta,	  tendo	  resultado	  
do	  processo	  de	  mudança	  do	  perfil	  social	  do	  centro	  da	  cidade.	  	  

A	  impulsão	  ao	  crescimento	  dos	  bairros	  acima	  citados	  se	  deu	  também	  em	  função	  de	  políticas	  habitacionais,	  
como	  o	  programa	  Montepio,	  que	  surgiu	  antes	  dos	  institutos	  federais	  com	  tais	  pressupostos	  (NUNES,	  2008	  
apud	  ELIAS,	  2014).	  “O	  polígono	  formado	  entre	  as	  avenidas	  Monsenhor	  Walfredo	  Leal,	  Pedro	  I,	  Gen.	  Bento	  
da	  Gama,	  João	  Machado	  e	  Tabajaras	  (...)	  chegou	  a	  ser	  conhecido	  como	  bairro	  Montepio,	  devido	  à	  grande	  
quantidade	  de	  obras	  financiadas	  pelo	  órgão	  (...)”	  (ELIAS,	  2014,	  p.	  7).	  A	  porção	  foi	  identificada	  em	  pesquisa	  
da	  autora	  como	  sendo	  aquela	  com	  mais	  exemplares	  da	  tipologia	  em	  estudo.	  Além	  disso,	  essas	  construções	  
contribuíram	  para	  a	  crescente	  aceitação	  do	  bangalô,	  que	  passou	  a	  representar	  um	  ‘novo	  modelo	  de	  morar’,	  
e	  influenciou	  várias	  famílias	  a	  adotar	  a	  tipologia	  e	  seu	  padrão	  construtivo.	  

No	   caso	   de	   João	   Pessoa,	   sua	   grande	   aceitação	   fomentou	   características	   formais	   que	   levaram	   à	   sua	  
classificação	   em	   três	   categoriais,	   reflexo	   das	   classes	   sociais	   que	   aderiram	   ao	  modelo	   e	   sua	   consequente	  
tradução	   em	   padrões	   construtivos	   (TORRES,	   2013	   apud	   ELIAS,	   2014).	   Essa	   divisão	   auxiliou,	   também,	   no	  
entendimento	  dos	  atributos	  relativos	  à	  composição	  física	  dos	  edifícios	  –	  por	  meio	  das	  soluções	  técnicas	  e	  
arquitetônicas	  empregadas,	  e	  seus	  materiais	  de	  construção	  –	  e	  ainda	  dos	  atributos	   imateriais,	  através	  da	  
representação	  social	  de	  cada	  uma	  das	  categorias.	  Outra	  observação	  acerca	  da	  produção	  local	  diz	  respeito	  
às	  vertentes	  nas	  quais	  se	  baseou,	  sendo	  identificadas	  características	  dos	  bangalôs	  americanos,	  com	  traços	  
da	  vanguarda	  Arts	  and	  Crafts	  e	  da	  corrente	  Mission	  Style.	  	  

Em	  termos	  de	  definição	  geral,	  os	  bangalôs	  de	  João	  Pessoa	  são	  descritos	  por	  meio	  de	  termos	  já	  recorrentes	  
na	  produção	  de	  outros	  locais,	  como	  pode	  ser	  constatado	  através	  das	  considerações	  resultantes	  da	  análise	  
da	  tipologia	  ao	  nível	  local	  por	  Elias	  (2014).	  

São	   construções	   de	   porte	   pequeno	   e	   médio,	   dotadas	   de	   um	   corpo	   saliente	   com	  
embasamento	  destacado	   em	   volumetria,	   cor	   ou	  material	   e	   uma	   janela	  muito	   frequente	  
decorada	  por	  azulejos,	  e	  encimado	  por	  coberta	  em	  duas	  águas,	  com	  detalhe	  no	  beiral	  que	  
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imita	  o	   suporte	  de	  coberta	  em	  madeiramento	  aparente	  dos	  bangalôs	  norte-‐americanos;	  
na	   lateral,	   o	   alpendre	   com	   coberta	   de	   uma	   água	   só;	   e	   por	   trás	   desses	   elementos,	   um	  
volume	  maior	  corresponde	  ao	  corpo	  principal	  da	  casa,	  em	  geral	  também	  com	  duas	  águas	  
(op.	  cit.,	  p.	  10).	  

Quanto	  às	  características	  materiais	  e	  as	  associações,	  com	  já	  foi	  dito,	  as	  mesmas	  ocorrem	  em	  função	  do	  que	  
Torres	  e	  Cavalcanti	  Filho	   (2015)	  apontam	  como	  “condições	   financeiras	  dos	  proprietários”,	  variando	  entre	  
“elementos	  rústicos”	  e	  “detalhes	  refinados”.	  Assim,	  esse	  grupo	  de	  atributos	  será	  apresentado	  por	  meio	  da	  
classificação	  proposta	  por	  Torres	  (2013	  apud	  op.	  cit.),	  que	  inicia	  com	  os	  exemplares	  de	  Padrão	  Alto	  (Tipo	  A),	  
caracterizados	  pelos	  grandes	  lotes,	  permitindo	  recuos	  em	  todos	  os	  limites;	  uso	  de	  materiais	  nobres	  como	  	  
mármore,	  cerâmica	  porcelanizada,	  madeira	  de	  lei	  para	  revestimentos	  de	  piso	  e	  paredes;	  coberta	  em	  telha	  
cerâmica	   inglesa	  ou	  capa-‐canal	  com	  composições	  complexas	  e	  múltiplas	  águas;	  e	  programa	  arquitetônico	  
que	   incluía	   a	   existência	  de	   garagem	   (Figura	  3).	  No	   segundo	  nível,	   ou	   categoria,	   estão	  aqueles	  de	  Padrão	  
Médio	   (Tipo	   B),	   “contemplados	   basicamente	   com	   as	  mesmas	   características	   dos	   de	   Padrão	   Alto,	   porém	  
mais	   limitados	  no	  que	  diz	  respeito	  às	  dimensões	  do	  lote	  e	  ao	  tratamento	  decorativo”	  (op.	  cit.)	   (Figura	  4).	  
Nestes,	  os	  revestimentos	  ocorrem	  em	  ladrilhos	  hidráulicos	  e	  tacos	  de	  madeira;	  aparecendo	  elementos	  em	  
ferro	  como	  detalhes	  decorativos,	  além	  dos	  emboços	  com	  texturas	  alusivas	  ao	  Mission	  Style	  (op.	  cit.).	  	  

	  
Figura	  3:	  Residência	  à	  Av.	  Odon	  Bezerra,	  nº	  367,	  Tambiá.	  

Fonte:	  Ivan	  Cavalcanti	  Filho,	  2015.	  

5630



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figura	  4:	  Residência	  à	  Av.	  Eurípedes	  Tavares,	  nº	  237,	  Centro	  

Fonte:	  Ivan	  Cavalcanti	  Filho,	  2015.	  

A	   terceira	   classificação,	   padrão	   médio-‐baixo	   (Tipo	   C),	   está	   associada	   à	   classe	   média	   menos	   favorecida,	  
sendo	  resultado	  de	  cópia	  dos	  modelos	  das	  categorias	  anteriores	  por	  seus	  proprietários	  e/ou	  construtores,	  
ou	   seja,	   não	   havia	   a	   presença	   do	   arquiteto	   ou	   engenheiro	   na	   elaboração	   do	   projeto.	   Nesse	   sentido,	   os	  
exemplares	   constituem	   uma	   simplificação	   em	   termos	   de	   escala,	   orçamento	   e	   elementos	   decorativos,	  
porém	   com	   a	   repetição	   dos	   atributos	   mais	   característicos	   da	   tipologia,	   como	   a	   presença	   do	   alpendre;	  
recuos	   laterais;	  presença	  de	  jardim	  e	  pequeno	  quintal;	  muros	  com	  gradis	  de	  ferro	  ou	  elementos	  vazados,	  
promovendo	  a	   conexão	  com	  o	  espaço	  público;	  além	  de	  programa	  cujos	  ambientes	   seguiam	  basicamente	  
aqueles	  identificados	  nos	  outros	  padrões,	  com	  núcleo	  baseado	  na	  família	  (Figura	  5).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figura	  5:	  Residência	  à	  Av.	  N.	  S.	  de	  Fátima,	  nº	  1305,	  Torre	  

Fonte:	  Ivan	  Cavalcanti	  Filho,	  2015.	  
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O	  estudo	  dos	  exemplares	  das	   referidas	   categorias	   resultou,	   também,	  na	   identificação	  dos	  materiais	  mais	  
recorrentes,	  seja	  com	  objetivo	  funcional,	  ou	  estético,	  destacando-‐se	  entre	  eles:	  os	  azulejos,	  usados	  como	  
molduras	   de	   janelas,	   revestimento	   de	   jardineiras,	   painéis	   decorativos,	   etc;	   as	   esquadrias	   variando	   entre	  
madeira,	  nos	  tipos	  A	  e	  B,	  e	  basculantes	  em	  ferro	  e	  vidro,	  modelo	  que	  teve	  boa	  aceitação	  ao	  nível	  local;	  os	  
revestimentos	  externos	  com	  texturas	  rústicas	  próprias	  do	  Mission	  Style,	  e	  acabamentos	  mais	  requintados	  
como	   “rendilhado	   em	   losangos”,	   textura	   em	   “escama	   de	   peixe”,	   entre	   outros.	   Nos	   muros,	   foram	  
empregados	  materiais	  e	  soluções	  que	  resultaram	  em	  características	  que	  definiram	  a	  estrutura	  física	  e	  ativa	  
destas	  porções,	  isto	  porque	  a	  altura	  dessas	  alvenarias	  e	  a	  utilização	  de	  elementos	  vazados	  e	  do	  ornamento	  
em	  ferro,	  possibilitava	  maior	  contato	  entre	  o	  ambiente	  privado	  e	  o	  público,	  favorecendo	  a	  interação	  entre	  
os	   moradores,	   e	   o	   conforto	   e	   segurança	   para	   a	   circulação	   nos	   espaços	   públicos.	   Internamente,	   para	  
revestimento	   de	   pisos	   e	   alvenarias,	   foram	   utilizados,	   além	   dos	   elementos	   anteriormente	   citados,	   o	  
marmorite	   e	   os	   azulejos	   coloridos	   nos	   Tipo	   B	   e	   C.	   Já	   os	   forros	   variavam	  entre	   réguas	   de	  madeira,	   e,	   no	  
Padrão	  Alto,	  acabamento	  em	  estuque	  para	  arremate	  destes	  (TORRES;	  CAVALCANTI	  FILHO,	  2015).	  	  

CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

A	   especulação	   imobiliária	   na	   área	   de	   maior	   incidência	   da	   tipologia	   na	   cidade,	   entendido	   como	   centro-‐
expandido,	   vem	   promovendo	   a	   sua	   verticalização	   com	   empreendimentos	   que	   partem	   da	   demolição	   dos	  
bangalôs,	  e	   se	  movem	  em	  dois	   sentidos:	  um	  voltado	  para	  a	  construção	  de	  edificações	  destinadas	  ao	  uso	  
comercial,	   e	   outro	   para	   o	   setor	   institucional	   e	   de	   serviços,	   onde	   as	   funções	   médica	   e	   educacional	   têm	  
destaque,	   como	   acontece	   no	   bairro	   de	   Tambiá.	   Além	   dessas,	   há	   uma	   terceira	   vertente	   de	   remodelação	  
dessas	  porções	  da	  cidade,	  que	  tem	  como	  prática	  a	  adaptação	  ou	  transformação	  da	  edificação	  residencial	  
em	   comercial;	   nesses	   casos,	   são	   raros	   os	   projetos	   que	   conservam	  as	   características	   formais	   e	   os	   valores	  
históricos	  dos	  edifícios	  originais,	  sendo	  imposto	  aos	  mesmos	  um	  aspecto	  contemporâneo.	  

Tais	   práticas	   decorrem	   do	   fato	   dessas	   áreas	   apresentarem	   grande	   potencial	   construtivo,	   em	   função	   das	  
dimensões	   dos	   lotes	   e	   da	   infraestrutura	   urbana	   consolidada,	   além	   de	   índices	   de	   aproveitamento	   mais	  
flexíveis	   que	   os	   encontrados	   no	   centro	   tradicional,	   já	   que	   as	   poucas	   áreas	   susceptíveis	   de	   aplicação	   de	  
normas	  de	  preservação	  enquadram-‐se	  como	  áreas	  de	  entorno.	  Outro	  fator	  é	  a	  atual	  retomada	  destas	  áreas	  
para	   funções	   institucionais	   e	   de	   serviço,	   a	   exemplo	   da	   recente	   transformação	   do	   bairro	   do	   Tambiá	   em	  
importante	  centralidade	  educacional	  e	  institucional,	  com	  a	  presença	  de	  escolas,	  faculdades	  e	  importantes	  
órgão	  públicos	  da	  área	  jurídica.	  

Lamentavelmente	   podemos	   constatar	   que	   o	   problema	   do	   desaparecimento	   desses	   bens	   culturais	   está	  
associado	  não	  apenas	  à	  especulação	  imobiliária,	  mas	  também	  à	  falta	  de	  conhecimento	  e	  reconhecimento	  
institucional	   desse	   patrimônio,	   principalmente	   por	   meio	   da	   identificação	   dos	   seus	   valores	   e	   atributos.	  
Outro	   agravante	   para	   a	   destruição	   desse	   repertório	   arquitetônico	   é	   que	   seu	   o	   valor	   histórico,	   e	   até	  
econômico,	  não	  são	  suficientes	  para	  garantir	  a	  sua	  manutenção,	  sendo	  a	  especulação	  bem	  mais	  rentável.	  
Assim,	  tais	  prerrogativas	  concedem	  à	  tipologia	  que	  nasceu	  como	  sinônimo	  de	  modernidade,	  uma	  qualidade	  
antônima	  à	  sua	  designação	  original	  –	  a	  obsolência.	  

Diante	  deste	  contexto,	   concluímos	  que	  a	   identificação	  dos	  atributos	  materiais	  e	   imateriais	  desses	  bens	  é	  
indispensável,	  sendo,	  como	  foi	  dito	  anteriormente,	  o	  primeiro	  passo	  para	  a	  sua	  preservação.	  Isto	  porque,	  
esse	  reconhecimento	  pode	  apontar	  indicadores	  para	  a	  tutela	  dos	  bens,	  o	  que	  inclui	  referências	  analíticas	  e	  
bases	  teóricas	  para	  procedimentos	  de	  intervenção.	  É	  nesse	  sentido	  que	  a	  identificação	  das	  palavras-‐chave	  
usadas	   para	   a	   definição	   da	   tipologia	   pode	   contribuir,	   pois	   representam	   os	   atributos	   mais	   facilmente	  
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identificáveis,	   sendo	   também	   aqueles	   mais	   importantes	   de	   manutenção.	   Nesse	   sentido,	   destacamos	   a	  
relevância	   dos	   estudos	   que	   buscam	   definir,	   analisar	   e	   inventariar	   os	   bangalôs,	   lembrando	   que	   essas	  
tentativas	  são	  recentes,	  oriundas	  de	  pesquisas	  acadêmicas	  e	  trabalhos	  publicados	  em	  eventos	  iniciados	  nas	  
duas	  últimas	  décadas.	  

A	  partir	  do	  exposto,	  afirmamos	  que,	  para	  a	  salvaguarda	  dos	  remanescentes	  locais,	  devem	  ser	  seguidas	  as	  
etapas	  de	  identificação	  da	  significância	  cultural	  de	  bens	  –	  a	  já	  citada	  SC	  –	  cuja	  metodologia	  foi	  apontada	  no	  
início	  deste	  trabalho.	  Afinal	  tais	  procedimentos	  reforçam	  a	  conexão	  dos	  bens	  com	  os	  usuários,	  contribuindo	  
para	  uma	  interpretação	  deste	  patrimônio,	  que	  poderá	  guiar	  a	  sua	  manutenção	  ao	  longo	  do	  tempo.	  
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RESUMO:	
O	artigo	submetido	foi	desenvolvido	a	partir	de	pesquisa	de	pós	graduação	cujo	objeto	é	um	importante	instrumento	
de	reconhecimento	do	patrimônio	cultural	do	bairro	da	Bela	Vista,	em	São	Paulo,	realizado	pelo	órgão	de	preservação	
municipal:	 o	 Inventário	Geral	 do	Patrimônio	Ambiental,	 Cultural	 e	Urbano	de	 São	Paulo	 –	Bela	Vista,	 elaborado	na	
década	de	1980.	O	IGEPAC-Bela	Vista	foi	uma	das	iniciativas	públicas	municipais	pioneiras,	no	campo	da	preservação	do	
patrimônio,	que	teve	esse	bairro	como	recorte	espacial	e	cuja	metodologia	considerou	não	apenas	os	exemplares	de	
arquitetura	excepcional,	mas	também	o	conjunto	do	casario	de	caráter	não	monumental.	Essa	concepção	inovadora	foi	
consonante	 aos	 debates	 relativos	 à	 ampliação	 do	 conceito	 de	 patrimônio	 no	 âmbito	 acadêmico	 e	 nos	 órgãos	 de	
preservação	a	partir	da	década	de	1970.	Além	disso,	transformações	de	ordem	social	e	urbanística	tiveram	o	bairro	
como	foco	naquele	período	e	podem	ter	balizado	a	postura	do	órgão	de	preservação	na	realização	do	inventário	como	
possibilidade	de	elaboração	de	políticas	de	proteção.	
PALAVRAS-CHAVE:	IGEPAC-Bela	Vista;	Patrimônio	cultural;	Inventário;	Bela	Vista.	

ABSTRACT:	
The	article	was	developed	in	the	scope	of	postgraduate	research	whose	main	object	is	an	important	instrument	for	the	
recognition	 of	 the	 cultural	 heritage	 of	 Bela	 Vista	 district,	 in	 São	 Paulo,	 carried	 out	 by	 the	 municipal	 preservation	
department:	Inventário	Geral	do	Patrimônio	Ambiental,	Cultural	e	Urbano	de	São	Paulo	-	Bela	Vista,	elaborated	in	the	
1980s.	 IGEPAC-Bela	Vista	was	one	of	 the	pioneering	municipal	public	 initiatives	 in	 the	 field	of	heritage	preservation,	
which	had	this	neighborhood	as	a	space	cut	and	whose	methodology	considered	not	only	the	examples	of	exceptional	
architecture,	but	also	 the	whole	of	 small	 buildings	with	non-monumental	 character.	 This	 innovative	 conception	was	
consonant	 with	 the	 debates	 regarding	 the	 expansion	 of	 the	 concept	 of	 heritage	 in	 the	 academic	 field	 and	 in	 the	
preservation	public	departments	from	the	1970s.	In	addition,	social	and	urban	transformations	had	the	neighborhood	
as	a	focus	in	that	period	and	may	have	posture	of	the	preservation	public	department		in	the	realization	of	the	inventory	
as	a	possibility	of	elaboration	of	protection	policies.	
KEYWORDS:	IGEPAC-Bela	Vista;	Cultural	heritage;	Inventory;	Bela	Vista.	

RESUMEN:	
El	 artículo	 sometido	 fue	 desarrollado	 a	 partir	 de	 una	 investigación	 de	 posgrado,	 cuyo	 objeto	 es	 un	 importante	
instrumento	 de	 reconocimiento	 del	 patrimonio	 cultural	 del	 barrio	 de	 Bela	 Vista,	 en	 São	 Paulo,	 realizado	 por	 el	
departamento	de	preservación	municipal:	Inventário	Geral	do	Patrimônio	Ambiental,	Cultural	e	Urbano	de	São	Paulo	-	
Bela	Vista.	El	IGEPAC-Bela	Vista	fue	una	de	las	iniciativas	públicas	municipales	pioneras,	en	el	campo	de	la	preservación	
del	 patrimonio,	 que	 tuvo	 ese	 barrio	 como	 recorte	 espacial	 y	 cuya	metodología	 consideró	 no	 sólo	 los	 ejemplares	 de	
arquitectura	excepcional,	sino	el	conjunto	de	edificaciones	de	carácter	no	monumental.	Esta	concepción	innovadora	fue	
consonante	 a	 los	 debates	 relativos	 a	 la	 ampliación	 del	 concepto	 de	 patrimonio	 en	 el	 ámbito	 académico	 y	 en	 los	
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departamentos	de	preservación	a	partir	de	la	década	de	1970.	Además,	transformaciones	de	orden	social	y	urbanístico	
tuvieron	el	barrio	como	foco	en	aquel	período	y	pueden	haber	balizado	la	postura	del	departamento	de	preservación	en	
la	realización	del	inventario	como	posibilidad	de	elaboración	de	políticas	de	protección.	
PALABRAS-CLAVE:	IGEPAC-Bela	Vista,	Patrimonio	cultural,	Inventario,	Bela	Vista.	
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INTRODUÇÃO	

A	Bela	Vista	é	um	dos	bairros	da	coroa	central	de	São	Paulo	que	surgiram	em	um	primeiro	movimento	de	
expansão	da	cidade	desde	seu	núcleo	urbano	primário,	a	partir	da	chegada	das	indústrias	e	do	decorrente	
crescimento	populacional,	na	segunda	metade	do	século	XIX.	A	antiga	Chácara	do	Bexiga	foi	arruada,	loteada	
e	passou	a	receber	uma	parcela	do	fluxo	de	imigrantes	europeus,	principalmente	italianos,	que	chegavam	à	
cidade	nesse	contexto.	Devido	ao	fato	de	no	bairro	não	ter	sido	construída	nenhuma	fábrica	de	grande	porte,	
provavelmente	 pela	 distância	 significativa	 com	 as	 linhas	 férreas	 que	 atravessavam	 São	 Paulo,	 os	 grupos	
sociais	 que	 lá	 residiriam	 eram,	 em	 sua	 maioria,	 trabalhadores	 informais,	 comerciantes	 e	 pequenos	
empresários.		

Os	 imigrantes	de	origem	italiana	foram	os	principais	responsáveis	por	popularizar	o	emprego	do	tijolo	de	
barro	como	tecnologia	construtiva	e	por	adotá-lo	em	larga	escala	dentro	do	contexto	do	rápido	crescimento	
urbano.	Destaca-se	a	atuação	dos	chamados	“capomastri”,	ou	mestres	de	obras	italianos.	No	caso	da	Bela	
Vista,	por	ter	sido	um	bairro	originalmente	voltado	para	camadas	populares,	os	lotes	eram	pequenos,	com	
testada	estreita	e	grande	profundidade,	e	neles	foram	alocadas	residências	e	edificações	de	uso	misto	com	
características	mais	modestas.		

As	 casas	 foram	usualmente	 construídas	 no	 alinhamento	 frontal	 do	 terreno,	 podendo	 ter	 sido	 um	pouco	
recuadas,	na	intenção	de	dar	espaço	para	um	futuro	salão	de	negócios.	Eram	edificações	elevadas	do	chão,	
espaço	ocupado	pelo	porão,	afim	de	proteger	o	assoalho	de	madeira	e	melhorar	as	condições	de	salubridade	
da	construção.	Em	sua	maioria,	não	apresentavam	beirais,	mas	sim	telhados	arrematados	com	platibandas.	
Sobre	estas	platibandas	apareciam	ânforas,	que	são	características	da	arquitetura	neoclássica	de	influência	
italiana.	As	edificações	formavam,	em	conjunto,	uma	massa	compacta	de	casarios	homogênea.	

Nas	palavras	de	Nádia	Marzola,	

Mas	foi	sobretudo	em	relação	à	arte	de	edificar,	e	portanto,	à	própria	 fisionomia	da	
cidade	 que	 se	 verificou	 a	 contribuição	 mais	 importante	 dos	 peninsulares	 que	 se	
deixaram	na	capital	de	São	Paulo.	Empreiteiros	e	arquitetos	italianos	construíram	casas	
muito	diferentes	das	que	predominavam	no	passado,	dando	à	cidade	um	aspecto	mais	
europeu.	(MARZOLA,	1979,	p.	75)		

Não	se	pode	deixar	de	lado	a	importância	da	presença	dos	negros	na	história	do	bairro.	Concentravam-se,	
em	 sua	maioria,	 próximos	ao	 córrego	Saracura,	que	 correu	a	 céu	aberto	até	meados	do	 século	passado,	
quando	da	construção	da	Avenida	Nove	de	Julho,	que	fazia	parte	do	Plano	de	Avenidas	do	prefeito	Prestes	
Maia.	Era	uma	área	de	várzea	bastante	desvalorizada	do	ponto	de	vista	imobiliário	e	que,	por	esse	motivo,	
não	fora	contemplada	no	loteamento	original	do	bairro.	A	Escola	de	Samba	Vai-Vai	é	uma	das	referências	
culturais,	 tanto	 enquanto	 lugar	 quanto	 forma	 de	 expressão,	 com	 o	 samba,	 a	 música	 e	 o	 carnaval,	 que	
representa	e	dá	identidade	aos	grupos	negros	presentes	no	bairro	até	os	dias	atuais.	O	mesmo	vale	para	a	
Pastoral	Afro,	em	atividade	na	Igreja	Nossa	Senhora	da	Achiropita,	há	exatos	30	anos.	

Tendo	em	vista	a	extensa	e	rica	bibliografia	sobre	a	Bela	Vista,	em	São	Paulo,	enquanto	artefato	histórico	e	
arquitetônico	construído	e	ocupado,	em	grande	parte,	por	imigrantes	e	descendentes	de	origem	europeia	
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desde	o	final	do	século	XIX1,	a	pesquisa	de	pós	graduação	em	andamento	se	propõe	a	incidir	luz	sobre	outro	
recorte.	A	partir	da	década	de	1970,	intensificaram-se	as	pesquisas,	tanto	nos	campos	da	arquitetura	e	do	
urbanismo	 quanto	 da	 sociologia	 urbana,	 a	 respeito	 da	 distribuição	 territorial	 das	 classes	 populares	 pelo	
tecido	urbano	das	grandes	cidades	brasileiras.	

O	campo	da	habitação	social	foi	reforçado	por	pesquisas	que	se	debruçaram	sobre	a	questão	dos	cortiços	
enquanto	problema	de	moradia	na	região	central.	Grande	parte	delas	atribui	a	sua	permanência	enquanto	
modalidade	de	habitação	de	aluguel	buscada	por	famílias	de	baixa	renda	como	decorrência	da	dominação	
do	valor	da	terra	e	das	ações	do	Estado	sobre	a	cidade	e,	portanto,	da	produção	do	espaço	urbano	pela	classe	
dominante.	

Pedro	 Arantes	 (2009)	 traça	 um	 panorama	 da	 produção	 dos	 intelectuais	 que	 ensaiaram	 as	 primeiras	
formulações	 em	 torno	 de	 uma	 teoria	 crítica	 da	 urbanização	 na	 periferia	 do	 capitalismo,	 no	 decorrer	 da	
década	de	1970.	Tanto	os	pesquisadores	vinculados	ao	Centro	Brasileiro	de	Análise	e	Planejamento	(Cebrap),	
como	Paul	Singer,	Francisco	de	Oliveira	e	Lúcio	Kowarick,	quanto	os	ligados	à	FAU-USP,	entre	eles	Ermínia	
Maricato,	Nabil	Bonduki	e	Rodrigo	Lefebvre,	buscaram	relacionar	a	condição	de	subdesenvolvimento	do	país	
no	contexto	do	capitalismo	internacional	com	a	reprodução	da	força	de	trabalho	no	meio	urbano.		

É	importante	colocar	que	apenas	o	segundo	grupo	insere	a	forma	urbana	como	real	objeto	de	análise,	tendo	
o	primeiro	se	debruçado	sobre	o	tema	sob	uma	perspectiva	mais	econômica	e/ou	sociológica	e	discutido	as	
características	urbanas	de	maneira	não	tão	aprofundada,	segundo	o	autor.	Ademais,	Arantes	considera	a	
contribuição	do	sociólogo	Manuel	Castells	e	sua	formulação	de	uma	teoria	marxista	da	urbanização	no	início	
dos	anos	1970	como	o	principal	ponto	de	referência	e	de	conexão	entre	esses	intelectuais.	Para	o	pesquisador	
espanhol,	a	questão	urbana	se	coloca	como	processo	de	reprodução	social	da	força	de	trabalho	na	cidade.	A	
coletânea	de	artigos	organizada	por	Castells	em	1973	foi	fundamental	para	a	disseminação	dos	conceitos	de	
marginalidade	 e	 urbanização	 dependente	 e	 para	 o	 fortalecimento	 do	 campo	 de	 pesquisa	 ligado	 ao	
crescimento	urbano	acelerado	das	grandes	cidades	latino-americanas.	

Ermínia	Maricato	(2011)	também	apresenta	essa	rede	de	intelectuais	que	estavam	estruturando,	a	partir	de	
meados	dos	anos	1970,	o	pensamento	crítico	sobre	a	cidade	periférica.	Segundo	ela,	eles	utilizavam	como	
base	teórica	o	princípio	marxista	de	que	o	espaço	urbano,	como	qualquer	mercadoria,	é	uma	produção	social	
e	 que	 a	 cidade	 no	 capitalismo	 periférico	 é,	 em	 suma,	 a	 cidade	 dos	 baixos	 salários	 e	 da	 informalidade	
estrutural.		

A	autora	destaca	as	produções	de	Carlos	Lemos	e	Maria	Ruth	Amaral	Sampaio,	que	realizaram	levantamentos	
de	moradias	em	bairros	periféricos	em	São	Paulo,	Sérgio	Ferro,	Francisco	de	Oliveira	e	Carlos	Nelson	dos	
Santos,	o	qual	contribuiu	para	ampliar	o	conhecimento	sobre	as	estratégias	das	classes	pobres	para	dar	conta	
de	sua	sobrevivência	no	meio	urbano,	a	partir	de	sua	experiência	na	favela	Brás	de	Pina,	no	Rio	de	Janeiro.	

																																																													
1	Destaquem-se	as	publicações	de	Carlos	Lemos,	entre	elas	“Alvenaria	Burguesa:	breve	histórico	da	arquitetura	residencial	de	tijolos	
em	São	Paulo	a	partir	do	ciclo	econômico	liderado	pelo	café	(1989)”;	de	Benedito	Lima	de	Toledo,	como	“São	Paulo:	três	cidades	em	
um	século	(1983)”;	“Arquitetura	Italiana	em	São	Paulo”	(2007),	de	Anita	Salmoni	e	Emma	Debenedetti;	e,	mais	recentemente,	 	a	
dissertação	 de	 mestrado	 de	 Sheila	 Schneck	 (2010):	 “Formação	 do	 Bairro	 do	 Bexiga	 em	 São	 Paulo:	 loteadores,	 proprietários,	
consultores,	 tipologias	edílicas	e	usuários	 (1881-1913)”.	É	 importante	pontuar	a	presença	dos	 imigrantes	 italianos	na	construção	
desse	território	como	objeto	de	pesquisas	de	Ana	Lucia	Duarte	Lanna.	Um	de	seus	artigos	sobre	o	tema	integra	a	publicação	“São	
Paulo,	os	estrangeiros	e	a	construção	das	cidades”	(2011),	da	qual	também	faz	parte	como	organizadora.		
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Acrescenta	que	essa	rede	não	esteve	atrelada	apenas	ao	âmbito	acadêmico,	mas	foi	alimentada	e	alimentou	
movimentos	sociais	e	órgãos	públicos	de	gestão	urbana.	

Nabil	Bonduki	(1983)	discorre	sobre	como	a	história	urbana	de	São	Paulo	foi	resultado	das	condições	gerais	
de	urbanização	necessárias	à	efetivação	de	um	padrão	específico	de	desenvolvimento	industrial	capitalista	
urbano.	No	entanto,	mesmo	com	os	esforços	da	elite	para	transformar	o	espaço	no	sentido	da	acentuação	
da	segregação	territorial	e	do	crescimento	periférico,	os	cortiços	se	mantiveram	como	opção	de	moradia	de	
aluguel	para	as	classes	populares	devido,	principalmente,	à	sua	localização	central.	A	maioria	foi	instalada	
nas	preexistências	de	bairros	históricos	da	coroa	central,	 como	a	Bela	Vista,	 fator	que	 tensiona	a	prática	
preservacionista	nesses	locais	e	o	campo	disciplinar	do	patrimônio.	

Ainda	 no	 âmbito	 desse	 campo	 disciplinar,	 adiciona-se	 ao	 debate	 a	 produção	 de	 Andrea	 Piccini	 (1999),	
fundamental	 para	 a	 compreensão	 dos	 conceitos,	 da	 atuação	 da	 gestão	 pública	 e	 dos	 problemas	 sociais	
relacionados	aos	cortiços	em	São	Paulo.	O	autor	enfatiza	a	importância	dos	relatórios	“Cortiços	em	São	Paulo,	
frente	 e	 verso”,	 finalizado	 em	 1986,	 e	 “São	 Paulo:	 crise	 e	mudança”,	 de	 1990,	 ambos	 organizados	 pela	
Secretaria	Municipal	do	Planejamento.	O	principal	objetivo	dos	relatórios,	além	de	detectar	as	condições	de	
moradia	nesses	 imóveis,	 foi	estimar	a	população	residente	em	cortiços	nos	bairros	centrais.	Piccini,	ao	se	
referir	a	esses	relatórios,	chama	a	atenção	para	a	dimensão	da	população	encortiçada	à	época	na	cidade:	
estimou-se	um	crescimento	de	17,7%	em	1980	e	de	28%	em	1990	da	população	residente	em	cortiços.		

As	décadas	de	1970	e	1980	foram	também	cruciais	para	o	patrimônio	como	categoria	de	pensamento.	Como	
observa	Flávia	Brito	(2016),	essa	categoria	foi	ampliada	com	o	alargamento	da	noção	de	patrimônio,	dada	a	
contribuição	da	Carta	de	Veneza,	em	1964,	e	com	a	consideração,	cada	vez	mais	presente,	dos	conjuntos	
patrimoniais	como	artefatos	materiais	de	documentação	histórica,	em	contrapartida	à	tradicional	noção	de	
bem	isolado	e	de	características	arquitetônicas	excepcionais.	Dessa	forma,	o	caráter	de	monumentalidade	
de	imóveis	individuais	foi	relativizado	e	os	centros	urbanos	também	passaram	a	ser	selecionados	não	apenas	
pelos	valores	estilísticos	e	arquitetônicos	que	mobilizam,	mas	como	documentos	dos	processos	históricos	e	
sociais.	

Nesse	momento,	 novos	 conceitos	 foram	 trazidos	 à	 tona,	 como	os	 de	 patrimônio	 ambiental	 urbano,	 que	
colocou	os	campos	da	preservação	do	patrimônio,	do	planejamento	urbano	e	do	meio	ambiente	em	diálogo,	
e	 de	patrimônio	 cultural,	 elaborado	no	 intuito	de	 representar	 a	 nova	 gama	de	 valores	 reconhecidos	nos	
monumentos	e	conjuntos.	O	primeiro,	reforçado	por	Ulpiano	de	Meneses	e	objeto	do	curso	de	especialização	
intitulado	“Patrimônio	Ambiental	Urbano”,	oferecido	pela	FAU-USP	em	19782,	tem	como	premissa	colocar	
em	 conjunto	 as	 edificações,	 os	 espaços	 urbanos,	 a	 paisagem,	 o	 meio	 físico	 e	 a	 população	 local	 como	
elementos	do	patrimônio,	de	modo	a	compor	o	quadro	material	que	dá	suporte	à	memória	e	às	práticas	
culturais	e	permite	preservar	o	meio	ambiente.	 Já	o	 segundo,	 conceituado	por	Hugues	de	Varine-Bohan,	
assessor	técnico	da	Unesco	na	década	de	1970,	é	composto	por	três	conjuntos	de	elementos	principais:	os	

																																																													
2	 Esse	 curso	 foi	 organizado	 por	 Carlos	 Lemos	 e	 pela	 geógrafa	Maria	 Adélia	 de	 Souza	 na	 FAU-USP.	 No	 corpo	 docente	 estavam	
professores	e	pesquisadores	de	formações	variadas,	como	Milton	Santos,	Aziz	Ab`Saber,	Ulpiano	de	Meneses,	entre	outros,	fator	que	
contribuiu	para	estruturar	o	caráter	interdisciplinar	que	o	conceito	de	patrimônio	ambiental	urbano	carrega.	É	importante	citar	outro	
curso	oferecido	pela	mesma	Faculdade	no	ano	de	1974,	em	parceria	com	o	Iphan,	denominado	“Curso	de	Preservação	e	Restauro	de	
Monumentos”,	com	aulas	ministradas	por	Hugues	de	Varine-Bohan,	que	 introduziu	o	conceito	de	patrimônio	cultural	no	âmbito	
acadêmico	da	FAU-USP.	
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elementos	 naturais,	 os	 bens	 relativos	 ao	 saber	 e	 as	 técnicas	 humanas	 e	 os	 bens	 culturais,	 que	 engloba	
objetos,	edificações	e	conjuntos.	

O	 campo	 disciplinar	 em	 questão	 recebeu	 novos	 enfoques	 metodológicos,	 tanto	 na	 esfera	 da	 produção	
acadêmica	quanto	na	atuação	dos	órgãos	de	preservação,	 com	suas	equipes	 técnicas	em	contato	 com	o	
debate	 em	 curso	na	 academia.	 Iniciativas	 levadas	 a	 cabo	pelo	órgão	de	preservação	estadual,	 durante	 a	
gestão	de	Carlos	Lemos	como	diretor	técnico	e	da	presença	de	Meneses	como	conselheiro,	ao	final	da	década	
de	1970,	voltaram	a	atenção	do	órgão	para	o	 reconhecimento	de	valor	de	exemplares	de	edificações	de	
habitação	social,	como	vilas	operárias,	que,	segundo	Brito,	eram	considerados	menores	até	aquele	momento.	
“Como	 representante	 do	 Condephaat,	 Carlos	 Lemos	 discutiu	 de	 perto	 seus	 conceitos	 [de	 patrimônio	
ambiental	urbano]	e	passou	a	defender	seu	aspecto	mais	material,	das	relações	com	o	meio	físico	e	com	o	
espaço	urbano”,	coloca	Brito.	(NASCIMENTO,	2016,	p.	202)	

Mais	um	fator	importante	que	contribuiu	e	que	ao	mesmo	tempo	foi	alimentado	pela	renovação	conceitual	
no	campo	do	patrimônio	foi	a	criação	do	Centro	Nacional	de	Referências	Culturais,	no	âmbito	do	Iphan,	em	
1975.	 O	 CNRC	 se	 consolidou	 como	 um	 centro	 que	 fomentou	 pesquisas	 que	 procuraram	 relacionar	 o	
patrimônio	cultural	à	antropologia,	à	etnografia	e	à	aproximação	com	a	cultura	popular,	em	contraposição	à	
postura	predominante	do	órgão	de	preservação	federal	de	valorização	do	patrimônio	consagrado,	vinculado	
a	uma	narrativa	predominante	e	única	de	passado	nacional.	Para	Maria	Cecília	Londres,	o	centro	e	o	conceito	
de	referência	cultural	 trazido	por	ele	tinham	o	propósito,	nesse	contexto,	de	atuar	em	prol	de	uma	nova	
forma	de	atuação	na	área	de	cultura,	entendida	como	o	principal	domínio	de	diversidade	e	de	identidade	
dos	grupos	sociais3.		

As	referências	que	o	CNRC	se	propunha	a	apreender	eram	as	da	cultura	em	sua	dinâmica	
(produção,	circulação	e	consumo)	e	em	sua	relação	com	os	contextos	socioeconômicos.	Ou	
seja,	um	projeto	bastante	complexo	e	ambicioso,	e	que	visava	exatamente	àqueles	bens	
que	o	IPHAN	considerava	fora	de	sua	escala	de	valores.	(FONSECA,	2003,	p.	91-92)	

Essas	novas	ideias	no	campo	culminaram	na	ratificação	do	artigo	n.	216	da	Constituição	Brasileira	de	1988,	
que	trouxe	uma	nova	matriz	de	pensamento	para	a	preservação	do	patrimônio	cultural.	O	artigo	prevê	que	
a	 seleção	 dos	 bens	 de	 importância	 cultural	 e	 histórica	 deve	 levar	 em	 conta	 os	 valores	 atribuídos	 pelos	
diversos	grupos	sociais	e	as	relações	de	identidade	que	as	comunidades	estabelecem	a	partir	deles.	Essa	nova	
abordagem	é	distinta	da	postura	predominante	dos	órgãos	de	preservação,	que	consideravam	as	seleções	(e	
ainda	 consideram)	 dos	 bens	 culturais	 com	 base	 do	 Decreto-lei	 25	 de	 1937,	 primeira	 lei	 federal	 de	
tombamento,	formulada	pelo	Serviço	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	(Sphan),	que	desencadeou	
a	experiência	do	patrimônio	no	país	e	incidiu	luz	sobre	bens	e	lugares	de	valor	excepcional	e	que	dialogassem	
com	a	memória	oficial	e	fatos	importantes	para	a	história	da	nação.		

Desse	modo,	é	possível	notar	que,	a	partir	dos	anos	1970	e	no	decorrer	da	década	seguinte,	os	debates	nos	
campos	da	habitação	social	e	da	preservação	do	patrimônio	estavam	se	renovando	e	incorporando	novos	
conceitos.	De	um	lado,	a	estruturação	de	uma	teoria	crítica	e	de	um	pensamento	marxista	sobre	a	reprodução	
da	força	de	trabalho	e	da	distribuição	das	classes	populares	nas	grandes	cidades	do	capitalismo	periférico,	

3	O	CNRC	foi	concebido	pelo	artista	gráfico	Aloísio	Magalhães	(1927-1982),	posteriormente	nomeado	diretor	do	Iphan,	em	1979,	
presidente	da	Fundação	Nacional	Pró-Memória,	em	1980,	e	e	Secretário	da	Cultura	do	Ministério	da	Educação	e	Cultura,	em	1981.	
Maria	Cecília	Londres	coloca	que	a	fundamentação	teórica	do	CNRC	se	deveu,	principalmente,	à	Aloísio,	a	partir	do	seu	entendimento	
de	que	a	cultura	“oficial”	se	referia	a	um	passado	museificado,	com	“achatamento”	de	valores.	(FONSECA,	2003,	p.	91)	

5641



alimentados	pelas	contribuições	do	sociólogo	Manuel	Castells.	De	outro,	a	elaboração	e	consolidação	dos	
conceitos	 de	 patrimônio	 cultural,	 patrimônio	 ambiental	 urbano	 e	 referências	 culturais,	 fomentados	 pela	
incorporação	do	planejamento	territorial,	de	edificações	e	conjuntos	com	características	não	excepcionais	
do	ponto	de	vista	arquitetônico	e	estilístico	e	da	colaboração	dos	grupos	sociais	na	seleção	dos	bens	culturais	
a	serem	salvaguardados.	

A	BELA	VISTA	EM	FOCO	

É	importante	destacar	que	a	Bela	Vista	tem	sido	palco	de	transformações	de	ordem	social	e	urbanística	desde	
a	década	de	1960.	Em	primeiro	lugar,	observou-se	uma	mudança	significativa	no	seu	perfil	social,	conforme	
será	problematizado	mais	adiante.	Do	mesmo	modo,	importantes	modificações	de	escala	urbana	tiveram	o	
bairro	como	foco.	Foi	nesse	momento	que	a	rua	Rui	Barbosa,	localizada	no	centro	do	bairro,	teve	seu	leito	
alargado	em	função	de	uma	lei	municipal	que	resultou	na	demolição	parcial	das	quadras	adjacentes	e	na	
alteração	de	 suas	características	paisagísticas	e	de	uso.	O	Plano	de	Melhoramentos	da	Bela	Vista4	previu	
também	o	alargamento	de	um	trecho	da	rua	Treze	de	Maio	e	a	abertura	da	Praça	Dom	Orione	entre	as	duas	
vias.	

A	partir	da	década	de	1970,	pode-se	dizer	que	essas	transformações	se	 intensificaram.	Em	virtude	de	um	
processo	de	intenso	crescimento,	que	levou	a	municipalidade	a	adotar	políticas	de	expansão	urbana	tendo	
como	base	um	modelo	predominantemente	rodoviarista,	o	desenho	do	 loteamento	original	do	bairro	 foi	
descaracterizado	com	a	passagem	da	principal	artéria	de	ligação	leste-oeste	do	município,	a	Avenida	Radial	
Leste,	e	com	a	construção	do	Elevado	Júlio	de	Mesquita	Neto	entre	a	rua	João	Passalacqua	e	a	Avenida	Vinte	
e	Três	de	Maio.	Não	apenas	o	desenho	das	quadras	e	o	traçado	original	das	ruas,	mas	a	paisagem	e	as	relações	
e	práticas	culturais	mantidas	no	entorno	também	foram	impactados.		

Nos	anos	1970,	foi	previsto	também	um	anel	viário	de	ligação	entre	as	avenidas	Vinte	e	Três	de	Maio,	Radial	
Leste	 e	 Brigadeiro	 Luís	 Antônio,	 que	 acarretou,	 na	 década	 seguinte,	 um	 processo	 de	 desapropriação	 e	
demolição	 de	 antigos	 casarões	 construídos	 sobre	 o	muro	 de	 arrimo	 que	 separava	 as	 ruas	 Assembleia	 e	
Jandaia,	conhecido	como	Arcos	da	 Jandaia.	De	acordo	com	reportagem	do	 jornal	O	Estado	de	São	Paulo,	
publicada	em	1985,	um	levantamento	realizado	pela	Secretaria	Municipal	da	Família	e	do	Bem-Estar	Social	
no	ano	anterior	havia	apontado	26	cortiços	instalados	nesses	casarões.	Cerca	de	77	famílias	alugavam	os	119	
cômodos	disponíveis5.		

O	 processo	 de	 desapropriação	 dos	 imóveis	 da	 rua	 Assembleia	 para	 as	 obras	 de	 reformulação	 viária	 foi	
encerrado	 no	 ano	 de	 1987,	 durante	 a	 gestão	 do	 prefeito	 Jânio	 Quadros,	 no	 mesmo	 período	 em	 que	 a	
municipalidade	conseguiu	a	reintegração	de	posse	dos	casarões.	Naquele	ano,	uma	empresa	foi	contratada	
para	a	demolição	das	edificações	e	para	a	recuperação	e	conservação	do	muro	de	contenção	entre	as	ruas	
Jandaia	e	Assembleia,	que	estava	encoberto	sob	as	casas.	Desse	episódio	deriva	a	denominação	Arcos	do	
Jânio,	em	função	da	descoberta	do	muro	após	a	retirada	das	edificações.	As	demolições	tiveram	repercussão	

4	O	Plano	de	Melhoramentos	da	Bela	Vista,	ou	lei	n.	4704/554,	foi	promulgado	pelo	então	prefeito	William	Salem.	
5	 No	 cortiço	 da	 prefeitura	 há	 até	 ‘aluguel’.	 Reportagem	 publicada	 O	 Estado	 de	 São	 Paulo	 em	 18	 de	 agosto	 de	 1985.	
http://acervo.estadao.com.br/procura/#!/RUA%20JANDAIA/Acervo///1/1980/	-	acesso	em	dezembro	de	2017.	
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significativa	na	mídia:	o	periódico	O	Estado	de	São	Paulo,	por	exemplo,	publicou	diversas	reportagens	sobre	
o episódio	durante	o	ano	de	19876.

Mais	um	episódio	ocorrido	no	início	da	década	de	1980	pode	alimentar	esse	quadro	de	transformações:	a	
Sisan	Empreendimentos	Imobiliários,	empresa	pertencente	ao	Grupo	Sílvio	Santos,	adquiriu	vários	lotes	na	
quadra	compreendida	entre	as	ruas	Abolição,	Japurá	e	Jaceguai,	cujas	construções,	entre	as	quais	estavam	
uma	sinagoga	e	dezenas	de	casas	construídas	no	início	do	século	XX,	foram	demolidas	para	dar	lugar	a	um	
único	terreno	de	grandes	dimensões	ao	redor	do	Teatro	Oficina.	De	acordo	com	Afonso	Luz	e	Anna	Dietzsch,	
esses	lotes	tiveram	como	ponto	de	partida	um	estacionamento	que	já	era	de	propriedade	do	grupo,	em	um	
ponto	que	havia	sido	estabelecido	como	miolo	de	quadra	a	ser	preservado	por	se	tratar	de	área	drenante	e	
de	contenção	das	águas	do	córrego	do	Bexiga7.		

O	Teatro,	que	acompanhou	à	sua	frente	a	implantação	da	Avenida	Radial	Leste	e	do	Elevado	Júlio	de	Mesquita	
Neto	e	que	chegou	a	incorporar	parte	dos	resíduos	das	demolições	geradas	pela	construção	do	viaduto	como	
elemento	cenográfico8,	estava	sob	ameaça,	tanto	enquanto	prática	teatral	quanto	pela	manutenção	da	sua	
edificação,	presente	ali	desde	os	anos	1950.	A	companhia	conseguiu,	junto	ao	órgão	estadual	de	preservação,	
o tombamento	da	edificação	e	da	área	envoltória,	no	ano	de	1982,	mas	a	implantação	do	empreendimento
no	terreno	do	Grupo	Sílvio	Santos	tem	gerado	polêmica	e	tem	sido	debatido	até	os	dias	atuais.

A	 iminência	 da	 construção	 de	 outro	 grande	 empreendimento	 imobiliário,	 dessa	 vez	 no	 terreno	 da	 Vila	
Itororó,	conjunto	de	residências	construídas	no	início	do	século	XX	por	Francisco	de	Castro,	localizado	nas	
proximidades	da	Avenida	Vinte	e	Três	de	Maio,	chamou	a	atenção	nesse	período.	O	jornal	O	Estado	de	São	
Paulo	anunciou,	em	1981,	a	oferta	do	terreno	da	Vila	para	a	iniciativa	privada.	O	anúncio	gerou	reação	por	
parte	do	Instituto	de	Arquitetos	do	Brasil,	que	encaminhou	pedido	de	tombamento	do	conjunto	ao	órgão	de	
preservação	estadual.		

De	 acordo	 com	 Sarah	 Feldman	 e	Ana	 Castro,	 “ancorado	 na	 proposta	 de	 recuperação	 urbana	 de	 1975,	 a	
solicitação	era	justificada	por	‘considerar	o	conjunto	uma	construção	singular,	um	testemunho	da	ocupação	
histórica	 e	 espontânea	 da	 cidade’”	 (CASTRO,	 FELDMAN,	 2017,	 p.	 11)	 O	 parecer	 sobre	 o	 pedido	 de	
tombamento	foi	elaborado	quatro	anos	depois	por	Ulpiano	de	Meneses,	que	desaconselhou	o	tombamento	
por	se	mostrar	preocupado	com	a	permanência	da	população	residente	na	vila,	que	se	mostrava	encortiçada	
naquele	 momento.	 Posteriormente,	 a	 vila	 foi	 incorporada	 na	 resolução	 de	 tombamento	 da	 Bela	 Vista,	
promulgada	em	2002,	como	uma	das	áreas	especiais	de	preservação.	

6	 Diversas	 reportagens	 do	O	 Estado	 de	 São	 Paulo	 foram	 publicadas	 sobre	 a	 demolição	 dos	 casarões:	 Implosão:	 4	 segundos	 de	
perfeição,	de	27	de	dezembro	de	1987;	Implosão	afetará	vizinhança,	de	24	de	dezembro	de	1987;	Mais	demolições	na	rua	Jandaia,	
de	3	de	setembro	de	1987;	Prefeitura	encerra	a	demolição	de	sobrados,	de	9	de	maio	de	1987;	Prefeitura	implodirá	casarões,	de	15	
de	dezembro	de	1987.	Fonte:	http://acervo.estadao.com.br/procura/#!/RUA%20JANDAIA/Acervo///1/1980/	-	acesso	em	dezembro	
de	2017.		

7	Parque	Bixiga,	patrimônio	de	São	Paulo.	Reportagem	publicada	pela	versão	online	do	 jornal	Le	Monde	Diplomatique,	em	6	de
fevereiro	de	2018.	https://diplomatique.org.br/parque-bixiga-patrimonio-de-sao-paulo/	-	acesso	em	maio	de	2018.	
8	José	Celso	Martinez	Correa,	diretor	da	companhia	teatral,	convidou	a	arquiteta	Lina	Bo	Bardi	para	elaborar	o	projeto	cenográfico	
da	peça	Na	Selva	das	Cidades,	de	Bertold	Brecht,	estreada	em	setembro	de	1969.	Lina	propôs	como	elementos	cenográficos	materiais	
e	resíduos	provenientes	das	demolições	geradas	pela	construção	do	Elevado	Júlio	de	Mesquita	Neto.		
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A	chegada	de	novos	grupos	sociais	acompanhou	as	mudanças	de	ordem	urbanística	do	bairro,	associadas,	
como	já	visto,	à	transformações	na	escala	da	cidade.	O	crescimento	da	importância	econômica	de	São	Paulo	
como	pólo	 industrial	e	posteriormente	como	centro	de	serviços	 intensificou	a	migração	de	brasileiros	de	
outras	regiões	do	país	a	partir	de	meados	do	século	XX.	“Com	isso,	tem	lugar	novamente	uma	recomposição	
étnico-cultural	da	cidade:	nasce	a	São	Paulo	dos	‘baianos’”,	observa	Raquel	Rolnik	(ROLNIK,	2017,	p.	40).		

Apesar	do	incentivo	à	construção	de	conjuntos	e	loteamentos	destinados	à	população	mais	pobre	nos	bairros	
mais	afastados	do	centro	e	dos	movimentos	de	periferização,	realizados	por	meio	de	diálogos	muito	próximos	
entre	o	poder	público	e	a	iniciativa	privada,	os	bairros	da	coroa	central	com	características	de	uso	e	ocupação	
populares,	 como	 a	 Bela	 Vista,	 receberam	 um	 grande	 fluxo	 de	 migrantes	 de	 baixa	 renda.	 Isso	 se	 deu,	
principalmente,	em	função	da	proximidade	com	fontes	geradoras	de	emprego,	de	valores	imobiliários	mais	
acessíveis	e	da	presença	de	um	mercado	imobiliário	“informal”	representado	pelos	cortiços.	Os	relatórios	de	
cortiços	elaborados	na	década	de	1980,	apresentados	por	Piccini,	apresentaram	a	Bela	Vista	e	a	Liberdade	
como	os	bairros	com	a	maior	concentração	de	imóveis	encortiçados	à	época.	Esses	bairros	contavam	com	
aproximadamente	155	cortiços/km2	(PICCINI,	1999:	p.	67).		

A	manutenção	da	população	local	e	os	valores	atribuídos	aos	bens	culturais	pelos	grupos	que	a	constituem	
foram	considerados	como	importante	elemento	de	preservação	do	patrimônio	a	partir	desse	debate,	que	
resultou	em	uma	ampliação	conceitual	do	campo.	Nessa	perspectiva,	Meneses	afirma	que	o	patrimônio	é	
um	 fato	 social	 e	 que	 “nas	 representações	 sociais	 estaria	 a	 chave	 para	 a	 significação	 da	memória	 e	 das	
materializações.”	(NASCIMENTO,	2016,	p.	202).	Essa	passagem	pode	ser	complementada	pela	visão	de	Carlos	
Nelson	dos	Santos:	“ninguém	pensa	que	seções	 inteiras	de	nossas	cidades	não	estariam	aí	em	pé,	se	não	
fossem	 usadas	 por	 hoteizinhos,	 oficinas,	 lojinhas	 (...)	 cabeças-de-porco...	 Pardieiros	 sim,	 mas	 vivos,	
funcionando”	(SANTOS,	1985,	p.	16),	que	acrescenta	a	importância	de	se	considerar	a	apropriação	desses	
espaços	por	populações	de	baixa	renda	haja	vista	a	crescente	demanda	habitacional	nas	grandes	cidades.		

A	pesquisa	em	andamento	está	investigando	de	que	maneira	essas	transformações	balizaram	uma	reação	do	
ponto	de	vista	da	preservação	e	do	reconhecimento	da	importância	histórica	do	bairro	por	parte	do	poder	
público	municipal.	Vale	a	pena	pontuar	que,	até	a	década	de	1970,	a	prática	preservacionista	como	ação	
institucional	em	São	Paulo	estava	atrelada	ao	âmbito	do	planejamento	urbano,	uma	vez	que	ainda	não	havia	
sido	instituído	o	tombamento	como	instrumento	legal	de	proteção	pelo	órgão	de	preservação.	De	iniciativa	
da	Coordenadoria	Geral	de	Planejamento,	foram	criadas	as	zonas	Z8-200	a	partir	da	promulgação	da	Lei	de	
Uso	e	Ocupação	do	Solo	em	1975.	Os	imóveis	identificados	com	essa	zona	haviam	sido	apontados	na	“Lista	
dos	 bens	 culturais	 dignos	 de	 preservação”,	 de	 autoria	 de	 Carlos	 Lemos	 e	 Benedito	 Lima	 de	 Toledo,	 que	
culminou,	após	revisão,	no	primeiro	inventário	de	bens	culturais	da	cidade,	datado	de	1977.	Com	a	criação	
da	 Z8-200,	 o	 poder	 público	municipal	 conseguiu	 exercer	 a	 responsabilidade	 de	 salvaguarda	 dos	 bens	 da	
cidade,	sob	controle	da	Cogep.		

O	reconhecimento,	por	parte	do	governo	municipal,	da	importância	da	preservação	do	bairro	também	teve	
início	nos	anos	1970,	a	partir	da	organização	do	Projeto	de	Reabilitação	Urbana	Grota	da	Bela	Vista	em	1973,	
sob	responsabilidade	da	Coordenadoria	Geral	de	Planejamento.	O	escritório	do	arquiteto	Paulo	Mendes	da	
Rocha	foi	contratado	para	a	realização	do	projeto,	que,	além	de	apresentar	o	bairro	como	“em	estado	de	
decadência”	 e	 “deterioração	 urbana”,	 culminou	 na	 previsão	 de	 três	 formas	 de	 intervenção	 no	 bairro:	
preservação,	reurbanização	e	ordenação.	(SÃO	PAULO	(cidade),	Cogep:	1974)	
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O	IGEPAC-BELA	VISTA	

Esse	processo	tem	continuidade	na	década	de	1980	com	a	elaboração	do	 Inventário	Geral	do	Patrimônio	
Ambiental,	 Cultural	 e	 Urbano	 de	 São	 Paulo	 -	 Bela	 Vista,	 de	 responsabilidade	 da	 equipe	 técnica	 do	
Departamento	do	Patrimônio	Histórico,	entre	os	anos	de	1983	e	1985.	O	bairro	da	Bela	Vista	 foi	um	dos	
primeiros	 a	 serem	 inventariados	 pelo	 projeto	 IGEPAC-SP,	 cuja	metodologia	 havia	 sido	 estabelecida	 anos	
antes	e	previa	a	 inventariação	de	28	bairros.	O	 IGEPAC-Bela	Vista	 foi	organizado	a	partir	de	um	espectro	
bastante	amplo,	que	abarcou	não	apenas	a	identificação	de	edificações	de	destaque,	mas	também	imóveis	
de	caráter	popular	e	estudos	sobre	práticas	culturais	da	população	local.	

É	importante	colocar	que	o	projeto	IGEPAC-SP	teve	como	objetivo	reconhecer,	de	acordo	com	os	conceitos	
de	patrimônio	ambiental	urbano	e	patrimônio	cultural	debatidos	à	época,	os	bens	e	lugares	de	cada	bairro	
que	fizessem	parte	da	história	urbana	e	do	processo	cultural	do	município,	para	que	pudessem	ser	alvo	de	
propostas	e	políticas	de	preservação.	Em	seu	volume	introdutório,	afirma-se	que,	mesmo	se	configurando	
como	inventário,	não	se	limitou	apenas	a	ser	um	classificador	de	bens,	mas	um	instrumento	de	verificação	e	
leitura	das	etapas	da	evolução	urbana	da	cidade	e	de	preservação	dessas	várias	etapas	de	forma	legível	na	
paisagem.	(SÃO	PAULO	(cidade),	DPH:	1985)	

De	acordo	com	Mirthes	Baffi,	integrante	do	órgão	à	época,	a	metodologia	do	inventário	se	dividiu	em	duas	
frentes	 de	 trabalho:	 uma	 voltada	 para	 as	 pesquisas	 sobre	 a	 história,	 as	 transformações	 urbanas,	 as	
características	socioeconômicas	e	as	 legislações	 incidentes	no	bairro	e	outra	estruturada	em	trabalhos	de	
campo,	com	produção	de	fichas	de	cada	imóvel	e	registros	iconográficos,	além	da	coleta	de	entrevistas	com	
líderes	da	comunidade	local.	(BAFFI,	2004,	p.	178).	

Destaca-se	a	importância	dada	à	coleta	de	depoimentos	de	moradores,	uma	prática	que	pode	ser	encarada	
como	inovadora	no	campo	da	preservação	e	que	dialoga	com	os	conceitos	de	patrimônio	discutidos,	tanto	
na	academia	quanto	nos	órgãos	de	preservação,	desde	a	década	anterior.	No	arquivo	do	Departamento	do	
Patrimônio	 Histórico,	 que	 está	 sendo	 consultado	 para	 a	 pesquisa,	 foram	 encontrados	 registros	 dessas	
entrevistas,	 datadas	 de	 1983,	 e	 um	 caderno	 denominado	 “Aspectos	 sociológicos”9,	 que	 apresenta	 um	
levantamento	das	características	socioeconômicas	do	bairro	e	o	resultado	de	um	questionário	dos	imóveis	
que	eram	reconhecidos	(ou	não)	pela	população	como	de	importância	histórica	ou	afetiva.	

Foi	 demarcado	 um	 perímetro	 de	 atuação	 para	 a	 realização	 do	 inventário,	 determinado	 pelas	 principais	
avenidas	que	circundam	o	bairro. Esse	perímetro	foi	posteriormente	subdividido	em	7	sub-áreas	de	trabalho,	
definidas	pelo	traçado	urbano	e	pela	presença	de	conjuntos	relativamente	homogêneos	de	edificações	e	de	
características	topográficas,	predominância	de	usos	e	tipologias	arquitetônicas	semelhantes.	Como	pode	ser	
observado	na	figura	2,	o	perímetro	de	abrangência	foi	extenso	e	abrangeu	uma	área	maior	do	que	as	quadras	
que	conformam	o	loteamento	original	do	bairro.	

9	 O	Caderno	 “Aspectos	 Sociológicos”	está	 localizado	na	pasta	02A.020	no	Arquivo	do	Departamento	do	Patrimônio	Histórico.	A
equipe	 responsável	 por	 sua	elaboração	 foi	 formada	por	Maria	 Imaculada	 Forlani	Barros,	 Tania	Martinez	e	 Yara	 Schreiber,	 sob	a	
coordenação	de	Margarida	Cintra	Gordinho.	
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Figura	2:	Perímetro	de	trabalho	do	IGEPAC-Bela	Vista.		
Fonte	do	mapa:	Lanna	(2011,	p.	121).	Os	nomes	das	avenidas	foram	inseridos	pela	autora.	
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Figura	3:	Relação	de	imóveis	apreciados	pelos	moradores	locais,	apresentada	no	caderno	“Aspectos	sociológicos”	e	fruto	de	entrevistas	in	loco.		
Fonte:	Arquivo	do	Departamento	do	Patrimônio	Histórico.	Pasta	02A.020.	Consulta	em	abril	de	2018.		
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Figura	4:	Relação	de	imóveis	não	apreciados	pelos	moradores	locais,	apresentada	no	caderno	“Aspectos	sociológicos”	e	fruto	de	entrevistas	in	
loco.		

Fonte:	Arquivo	do	Departamento	do	Patrimônio	Histórico.	Pasta	02A.020.	Consulta	em	abril	de	2018.
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Ao	 se	 estudar	 todas	 as	 sub-áreas	 demarcadas,	 a	 equipe	 do	 IGEPAC-Bela	 Vista	 concluiu	 que,	 apesar	 do	
desgaste	 cronológico	 e	 do	 impacto	 das	 transformações	 de	 uso,	 o	 bairro	 ainda	 demonstrava	 um	 grande	
potencial	 de	 preservação	 e	 recuperação	 em	 termos	 de	 qualidade	 ambiental.	 Além	 disso,	 destacou	 a	
importância	da	manutenção	da	vocação	residencial	do	bairro,	que	serve	em	sua	maioria	uma	população	de	
renda	média	baixa,	que	nela	se	instalou	devido	à	presença	de	aluguéis	mais	baixos	e	de	habitações	coletivas.	
Esta	população	é	bem	servida	de	 infraestrutura	básica	e	serviços	e	habita	uma	região	de	 fácil	acesso	aos	
locais	com	oferta	de	emprego	e	com	boa	oferta	de	transporte	coletivo.		

Ao	final	do	estudo	a	equipe	elaborou	uma	proposta	de	intervenção	para	a	preservação	da	área,	que	defendia,	
basicamente,	a	mudança	de	zoneamento	da	região	através	da	aplicação	da	Lei	no	8.328	de	1975	e	da	inclusão	
de	áreas	do	bairro	a	 serem	preservadas	como	zonas	Z8-200.	Vale	a	pena	 frisar	que	ainda	não	havia	 sido	
instituído	 o	 instrumento	 de	 tombamento	 a	 nível	 municipal,	 oficializado	 apenas	 no	 ano	 de	 1988,	 com	 o	
tombamento	de	um	casarão	localizado	no	bairro,	mais	precisamente	na	Avenida	Brigadeiro	Luís	Antônio,	n.	
42.	

O	trabalho	foi	praticamente	concomitante	ao	Concurso	Nacional	de	Ideias	para	a	Renovação	e	Preservação	
do	Bexiga,	organizado	pela	Empresa	Municipal	de	Urbanização,	em	1989.	O	objetivo	do	Concurso	era,	em	
linhas	gerais,	elencar	projetos	que	procurassem	trazer	uma	nova	dinâmica	para	o	bairro,	caracterizado	pelo	
órgão	naquele	momento	como	“em	processo	de	decadência”10.	

Os	projetos	do	Concurso	de	Ideias,	em	conjunto	com	o	material	produzido	pelo	IGEPAC-Bela	Vista,	foram	os	
principais	 materiais	 de	 consulta	 e	 de	 pesquisa	 para	 o	 estudo	 de	 tombamento	 do	 bairro,	 realizado	 pelo	
Departamento	 do	 Patrimônio	 Histórico,	 durante	 a	 década	 de	 1990.	 Vale	 lembrar	 que	 a	 Bela	 Vista	 foi	 o	
primeiro	bairro	tombado	pela	municipalidade.	A	resolução	de	tombamento	foi	homologada	no	ano	de	2002,	
em	 função	 de	 uma	 atualização	 do	 IGEPAC-Bela	 Vista	 realizada	 no	 ano	 anterior11.	 O	 pioneirismo	 do	
tombamento	também	se	deu	na	escolha	dos	valores	mobilizados	para	preservação:	não	apenas	os	edifícios	
e	 elementos	 urbanos	 excepcionais	 receberam	 atenção,	mas	 também	os	 conjuntos	 do	 casario	 de	 caráter	
popular,	assim	como	a	paisagem	conformada	por	eles.	A	consideração	da	 importância	dos	conjuntos	não	
monumentais	para	a	história	urbana	do	município	foi	uma	proposta	trazida	pela	metodologia	do	inventário.	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

Isso	posto,	é	possível	colocar	a	Bela	Vista	como	um	dos	territórios	onde	a	ação	preservacionista	atrelada	à	
consideração	da	cultura	do	cotidiano	e	da	não	monumentalidade	como	patrimônio	cultural	em	São	Paulo	
entrou	 em	 cena	 e	 foi	 alimentada,	 a	 partir	 da	 década	 de	 1970,	 pelos	 conceitos	 de	 patrimônio	 ambiental	
urbano	e	patrimônio	cultural	e	pelos	trabalhos	do	projeto	IGEPAC-SP,	sendo	o	IGEPAC-Bela	Vista	um	de	seus	
desdobramentos.		

O	bairro	aparece,	desde	então,	como	laboratório	de	estudos	para	o	campo	do	patrimônio	cultural,	com	a	
oportunidade	de	reflexão	sobre	os	desafios	de	se	lidar	com	contextos	de	vulnerabilidade	social	em	áreas	de	
importância	 histórica.	 A	 pesquisa	 em	 andamento	 se	 propõe	 a	 realizar	 entrevistas	 com	 os	 técnicos	

																																																													
10	Grifo	próprio.	
11	A	Resolução	municipal	n.	22	de	2002	listou	aproximadamente	900	imóveis	e	elementos	urbanos	tombados,	além	da	delimitação	
de	três	áreas	de	proteção:	Área	Especial	da	Grota,	Área	Especial	do	Bexiga	e	Área	Especial	da	Vila	Itororó.		
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participantes	 do	 projeto	 para	 entender,	 em	 maior	 profundidade,	 a	 metodologia	 de	 inventariação,	 os	
discursos	e,	principalmente,	as	dificuldades	encontradas	devido	à	presença	massiva	de	imóveis	encortiçados	
no	território.		

Igualmente,	está	em	desenvolvimento	uma	análise	do	 impacto	e	da	 interferência	das	 	 transformações	de	
ordem	urbanística	e	social	que	tiveram	a	Bela	Vista	como	foco	desde	a	década	de	1960,	ou	seja,	verificar-se-
á	de	que	modo	essas	transformações	tiveram	reflexo	na	postura	do	órgão	de	preservação	municipal	para	
que	voltasse	sua	atenção	para	o	território	e	estruturasse	o	trabalho	de	inventariação	durante	esse	período.	
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O Bairro do Recife, núcleo da formação urbana inicial da cidade, se caracteriza desde a sua origem pela função 
portuária. O Porto do Recife após seu apogeu nesta localidade, com diversas obras de ampliação e modernização, terá 
boa parte de suas atividades transferidas paulatinamente para o Porto de Suape a partir de 1986, levando várias áreas 
operacionais a ficarem ociosas no Bairro do Recife. Junto com essa transferência, o bairro vive um processo de 
esvaziamento que começa a ser enfrentado por tentativas de requalificação ainda nos anos 80. Propostas de cunho 
mais intervencionistas, buscando a revalorização econômica da área, serão realizadas a partir dos anos 90, com 
destaque para o Plano de Revitalização do Bairro do Recife. Apesar da importância dos equipamentos portuários, 
apenas em 2012 é lançado um projeto voltado para a revitalização dos Armazéns: o “Projeto Porto Novo”. O presente 
artigo pretende analisar os projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado de Pernambuco através do Núcleo Técnico 
de Operações Urbanas (NTOU) e como estes lidam com o confronto antigo x novo no desenvolvimento de projetos 
para alguns dos Armazéns portuários. No processo de implementação, entretanto, outros projetos foram de fato 
realizados a partir da decisão de que as empresas que vencessem o processo de licitação para a exploração dos 
Armazéns poderiam executar seus próprios projetos, abrindo margem para propostas onde os fins econômicos são o 
principal objetivo, em detrimento de princípios baseados na preocupação para com a preservação do patrimônio 
cultural. A relação antigo x novo carrega consigo o desafio de atender as demandas atuais, sem comprometer a leitura 
dos bens de reconhecido valor patrimonial. Analisaremos aqui tanto os projetos desenvolvidos inicialmente pelo 
NTOU quanto os posteriormente elaborados (que foram de fato realizados) a partir dos conceitos do italiano Giovanni 
Carbonara (2011) refletindo sobre a relação entre as obras contemporâneas e a preexistência patrimonial. Essas ações 
têm de fato contribuído para a preservação da área? Quais as consequências desse distanciamento entre plano e 
implementação? 
PALAVRAS-CHAVE: Intervenção; Áreas Portuárias; Confronto Antigo x Novo.  

ABSTRACT: 
The Bairro do Recife, center of the city’s initial urban formation, is known for the important role its harbor has always 
executed. Recife’s Harbor, after its apogee in this area and many enlargement and modernization works, had most of 
its activities gradually transferred to Suape’s Harbor as of 1986, leaving various operational areas in Bairro do Recife 
idle. Along with that transference, the neighborhood goes through an emptying process that motivated requalification 
attempts as early as the 80s. Proposals with a more interventionist approach start to be gain dominance in the 90s, 
highlighting the Revitalization of Bairro do Recife Plan. Despite the importance of harbor equipments, it’s only in 2012 
that a project envisioning the revitalization of the warehouses is released: the “Projeto Porto Novo” (New Harbor 
Project). This article intends to analyze the projects developed by the Government of the State of Pernambuco, through 
the Urban Operations Technical Group (NTOU), and how these two deal with the old x new confront in the 
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development of projects concerning some of the harbor warehouses. During the implementation process, however, 
different projects were actually prioritized, since it was decided companies that won the bidding trial to explore the 
warehouses could execute their own projects, opening the way for propositions mainly focused on the economic gains 
and not the preservation of the cultural heritage. The old x new relation carries within itself the challenge to comply 
with the present-day demands, without compromising the fruition of goods that hold recognized heritage value. Here, 
we are going to analyze the projects initially developed by the NTOU, as much as those elaborated afterwards (which 
were actually implemented) according to concepts by the Italian Giovanni Carbonara (2011), reflecting about the 
relation between contemporary works and the heritage preexistence. Have these actions really contributed to the 
area’s preservation? What are the consequences of this detachment between plan and implementation? 
KEYWORDS: Intervention;Revitalization; Harbor; old x new relation.  

RESUMEN: 
El Barrio de Recife, núcleo de la formación urbana inicial de la ciudad, se caracteriza desde su origen por la función 
portuaria. El Puerto de Recife después de su apogeo en esta localidad, con diversas obras de ampliación y 
modernización, tendrá buena parte de sus actividades transferidas paulatinamente al Puerto de Suape a partir de 
1986, llevando varias áreas operativas a quedarse ociosas en el Barrio de Recife. Junto con esa transferencia, el barrio 
vive un proceso de vaciamiento que comienza a ser enfrentado por intentos de recalificación en los años 80. Las 
propuestas de cuño más intervencionistas se realizarán a partir de los años 90, con destaque para el Plan de 
Revitalización del Barrio de Recife . A pesar de la importancia de los equipamientos portuarios, sólo en 2012 se lanza 
un proyecto volcado para la revitalización de los Almacenes: el “Proyecto Puerto Nuevo”. El presente artículo pretende 
analizar los proyectos desarrollados por el Gobierno del Estado de Pernambuco a través del Núcleo Técnico de 
Operaciones Urbanas (NTOU) y cómo estos lidian con el enfrentamiento antiguo x nuevo en el desarrollo de proyectos 
para algunos de los Almacenes portuarios. En el proceso de implementación, sin embargo, otros proyectos fueron de 
hecho realizados a partir de la decisión de que las empresas que vencer el proceso de licitación para la explotación de 
los Almacenes podrían ejecutar sus propios proyectos, abriendo margen para propuestas donde los fines económicos 
son el principal objetivo y no la preservación del patrimonio cultural. La relación antigua x nueva lleva consigo el 
desafío de atender las demandas actuales, sin comprometer la lectura de los bienes de reconocido valor patrimonial. 
Analizamos aquí tanto los proyectos desarrollados inicialmente por el NTOU, como los posteriormente elaborados (que 
se realizaron realmente) a partir de los conceptos del italiano Giovanni Carbonara (2011) reflexionando sobre la 
relación entre las obras contemporáneas y la preexistencia patrimonial. ¿Estas acciones han contribuido realmente a la 
preservación de la área? ¿Cuáles son las consecuencias de este distanciamiento entre plan e implementación? 
PALABRAS-CLAVE: Intervención; Áreas Portuarias; Conflicto Antiguo Nuevo. 
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O BAIRRO DO RECIFE, SUA IDENTIDADE PORTUÁRIA E O DESTINO DE SEUS ARMAZÉNS1 

O Bairro do Recife, importante núcleo histórico da cidade, tem seu valor patrimonial diretamente associado 
à condição portuária da área que corresponde ao núcleo urbano inicial do Recife. O bairro teve papel 
central no desenvolvimento da cidade até o início do século XX. O processo de modernização vivido pela 
cidade a partir dos anos 50 e a criação do Complexo Industrial Portuário de Suape nos anos 702 (com início 
de funcionamento em 82), foram fatores decisivos para o esvaziamento e consequente degradação dessa 
área central. Os anos 80 vão inaugurar as primeiras ações (planos e regulamentações) que visam à 
requalificação da área e seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural. Será o Plano de Revitalização 
do Bairro do Recife, na década de 90, que inaugurará uma nova etapa e direcionamento para as 
intervenções na área, buscando o objetivo simultâneo da preservação aliada à exploração econômica da 
mesma (LACERDA, 2007; VIEIRA, 2007). 

Será também no final da década de 90 que o Bairro do Recife alcançará a condição de sítio histórico 
tombado pelo IPHAN.3 Entretanto, chama atenção o fato de que o reconhecimento da área não engloba 
sua característica linha de Armazéns portuários e nem a frente de água que o compõe (Figura 01). 
Obviamente que o valor dos Armazéns portuários não se encontra em sua excepcionalidade ou 
característica arquitetônica particular e sim enquanto parte constituinte da paisagem portuária do bairro e 
sua ambiência geral. Tal fato trará consequências graves para o tratamento da área enquanto conjunto de 
valor patrimonial. A implantação das “torres gêmeas pernambucanas” é resultado de um desses lapsos de 
legislação, nesse caso no bairro vizinho, o bairro de São José, e demonstra as graves consequências para a 
leitura da paisagem de uma área histórica (Figuras 02 e 03) (MELO, 2009; LAPA, 2011).  

Dentro desse contexto mais amplo de revitalização do bairro e com uma maior ênfase nos Armazéns do 
porto que tiveram sua funcionalidade original perdida, foi lançado, em 2012, o projeto que foi 
posteriormente batizado de “Projeto Porto Novo”, desenvolvido pelo Núcleo Técnico de Operação Urbana 
(NTOU) no âmbito da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Pernambuco. 
O projeto previa uma revitalização desde o Armazém 7, no Bairro do Recife, até o edifício Pescado Silveira, 
no bairro de São José, ao longo da linha d´água dessa área central.  

1
 O presente artigo é parte das reflexões da pesquisa em desenvolvimento do Departamento de Arquitetura da UFPE, integrando o 

Laboratório de Urbanismo e Patrimônio (LUP-UFPE), intitulada “Intervenções contemporâneas sobre a preexistência de valor 
patrimonial: teoria, projeto e inserção no contexto urbano” sob a coordenação da primeira autora e com participação da segunda 
autora na condição de aluna de iniciação científica e da terceira autora como aluna de Estágio Institucional (http://lup-
ufpe.net.br/temp/blog/portfolio/intervencoes-contemporaneas-sobre-a-pre- 
existencia-de-valor-patrimonial-teoria-projeto-e-insercao-no-contexto-urbano/). 
2
 No site do Porto do Recife é possível verificar todo esse processo de transformação do Porto do Recife através de uma “Linha do 

tempo” que coloca os principais momentos dessa história (www.suape.pe.gov.br/pt/news/matLer 
.php?id=27) 
3
 No processo de implementação do Plano de Revitalização do Bairro do Recife, é realizado todo um esforço para o alcance desse 

reconhecimento nacional que significará a possibilidade, depois concretizada, do Bairro do Recife ser uma das áreas de atuação do 
Programa MONUMENTA-BID  (http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1457 acessado em junho 
de 2018). Parte do Bairro do Recife é tombado a nível federal pela Portaria nº 263 em 23 de julho de 1998 
(http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/352/). 
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Figura 01: Em vermelho, a poligonal de tombamento federal do Bairro do Recife; em amarelo, a linha dos Armazéns 7 a 14.  

Fonte: Google Earth, editado por Clara Patrício. 

    
Figuras 03 e 04: No canto direito da primeira imagem e ao centro da segunda, observa-se a presença de duas torres residenciais construídas na 

borda d´água do Bairro de São José, tirando proveito de uma brecha na legislação patrimonial, que ferem a leitura da paisagem histórica da área 
central do Recife. Vista a partir do Pina e a partir de Molhe de Arrecifes. 

Fonte: Natália Vieira, 2013 e Betânia Brendle, 2017. 

A área proposta para intervenção abarca o conjunto de armazéns que vão do Armazém 7 ao Armazém 14, 
numa faixa de 1.300  metros de cais marítimo protegido das ondas por um molhe artificial construído sobre 
a barreira de arrecifes naturais que correspondem aos aterros sucessivos realizados nos séculos XVIII e XIX. 
Para os Armazéns 7, 10 e 11 foram contratados escritórios de arquitetura específicos para o 
desenvolvimento dos projetos, que deveriam seguir os princípios gerais estabelecido pelo plano geral 
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desenvolvido pelo NTOU.4 Já os Armazéns 9, 12, 13 e 14 tiveram projeto arquitetônico totalmente 
desenvolvidos pela própria equipe do NTOU, composta por um corpo técnico multidisciplinar, e chegaram a 
ser registrados e aprovados nos órgãos licenciadores locais. 

 [...] o NTOU redesenhou a área portuária não-operacional com o objetivo de abrigar um 
complexo de turismo, cultura e lazer, de escala metropolitana, a ser executado pela 
iniciativa pública e com uso cedido a particulares, nos termos da lei. [...] O objetivo do 
NTOU foi estabelecer diretrizes de desenho urbano, ressaltando a oferta qualitativa de 
espaços públicos, e desenvolver uma intervenção sobre a paisagem, considerando o 
contexto pré-existente (BRANDÃO, BORBA e CARVALHO, 2012: pg 110 e 112 in: 
BRANDÃO, 2012 – grifos das autoras). 

Esse processo de esvaziamento da área central e das estruturas portuárias não é uma particularidade de 

Recife, mas um processo que se repete em várias cidades do Brasil e do mundo. A mesma afirmação vale 

para o tipo de solução que se tem buscado através das propostas que investem na criação de uma nova 

imagem para estas áreas com vistas a sua inserção na dinâmica turística e a valorização imobiliária de seu 

estoque construído. No Brasil, destaca-se o recente caso do “Porto Maravilha” no Rio de Janeiro que já 

conta com diversas reflexões críticas. Para a concepção do projeto voltado para a área portuária carioca, 

houve todo um investimento no sentido de legitimar frente à opinião pública em geral, a pertinência desse 

tipo de intervenção. A publicação intitulada “Porto Maravilha: Rio de Janeiro + 6 casos de sucesso de 

revitalização portuária”, financiada pelo Governo Municipal do Rio de Janeiro e publicada em 2010, ilustra 

de forma exemplar o processo de construção de uma imagem positiva e moderna para a proposta em 

desenvolvimento. Chama atenção a qualidade gráfica e abundância de ilustrações desta publicação 

(ANDREATTA, 2010).  

No caso do Recife, apesar das críticas que se podem fazer ao modelo geral, chama atenção a tentativa de 

enfrentamento de um dos principais desafios para o alcance do equilíbrio nas chamadas parcerias público x 

privadas: o investimento na criação de um corpo técnico, o NTOU, que faria o planejamento geral da área 

para que este planejamento seja o norte da atuação dos investidores privados, o que deveria garantir a 

permanência das rédeas da situação com o poder público com vistas ao tratamento adequado do 

patrimônio cultural da região e da atenção para com a população local. 

Entretanto, apesar da elaboração desses projetos pelo NTOU, no decorrer do processo de implementação 
do projeto maior, decidiu-se pela elaboração de um edital de licitação para a exploração dos Armazéns 
onde, as empresa vencedoras do processo licitatório, poderiam reelaborar seus próprios projetos. A 
justificativa para tal decisão se baseou na defesa de que assim seria possível um planejamento mais 
adequado às atividades que seriam realizadas em cada edificação. Com isso, abriu-se espaço para 
intervenções que passaram a ter, em muitos pontos, uma maior atenção aos aspectos relacionados à 
melhor exploração econômica dos imóveis do que aos critérios de intervenção na preexistência 

                                                           
4
 O Armazém 7 foi projetado para abrigar o Terminal Marítimo de Passageiros, com projeto desenvolvido pelo escritório local 

Andrade & Raposo Arquitetos. Como Brendle e Vieira (2011) identificam no artigo Cais do Sertão Luiz Gonzaga no Porto Novo do 
Recife. Destruição Travestida em Ação de Conservação, o Armazém 10 foi demolido para dar lugar ao Museu Cais do Sertão 
projetado pelo escritório paulista Brasil Arquitetura, apesar de haver uma lacuna urbana adjacente ao Armazém, o Pátio do 
Moinho, que poderia abrigar a nova edificação. No caso do Armazém 11, o arquiteto Carlos Augusto Lira foi o responsável pelo 
projeto, onde foi instalado o Centro de Artesanato de Pernambuco.  
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desenvolvidos pelo NTOU, colocando, assim, a preservação do patrimônio em segundo plano (MENDONÇA, 
2014). Ressaltamos ainda que não deveria ser necessário escolher entre a preservação do patrimônio e sua 
exploração econômica, ambas as coisas devem caminhar de forma conjunta e complementar. Esse 
permanece sendo o nosso desafio. 

O presente artigo visa identificar o caráter arquitetural das intervenções realizadas nos Armazéns do Porto 
do Recife que fizeram parte do Projeto Porto Novo e sua relação com o contexto urbano onde estão 
inseridos. Através das plantas e perspectivas divulgadas pelo NTOU e dos projetos executivos 
disponibilizados pela Secretaria-Executiva de Controle Urbano (SECON) - tanto os desenvolvidos pelo 
NTOU, como os que foram de fato executados - foi possível estabelecer uma análise comparativa, 
observando as características e divergências entre as propostas iniciais e os projetos executados. Para essa 
análise faz-se uso das categorias de intervenção propostas pelo italiano Giovanni Carbonara (2011) para 
identificar o confronto entre o novo e o antigo na prática projetual adotada (“autonomia/dissonância”, 
“assimilação/consonância” e “abordagem dialética / reintegração da imagem”).5 

 

UM BREVE COMENTÁRIO SOBRE O CONFRONTO NOVO X ANTIGO 

No livro Architettura d’Oggi e Restauro: Un confronto antico-nuovo, Carbonara (2011) desenvolve o que ele 
próprio identifica como uma “primeira classificação” - que não deve ser tomada como definitiva pela 
natureza complexa do tema - onde procura desenvolver as características gerais das possíveis relações 
entre a preexistência de valor patrimonial e a produção contemporânea da arquitetura. Carbonara (2011 – 
tradução nossa) destaca que nesta proposta de classificação as categorias se propõem a apresentar “(...) 
Não uma progressão em termos de qualidade ou de coerência, portanto, em cada categoria é possível 
encontrar soluções diferentes e adequadas, mas obviamente, em um crescente em termos de capacidade 
de compreensão e de respeito do preexistente, todavia, sem comprometer o resultado formal da 
intervenção”. 

Em sua tese de doutorado, Patrícia Nahas (2015), também se utiliza das categorias proposta por Carbonara 
(2011) e as sintetiza da seguinte maneira: 

(I) Autonomia/Dissonância: “intervenções que vão da discordância linguística entre antigo e 
novo, inserções que assemelham-se a contaminações ou convivência parasitária à total 
autonomia entre a arquitetura do passado e a nova arquitetura. Em geral, essas mudanças 
são pautadas na mudança de uso do monumento original e em menor respeito pelas 
instâncias estética e histórica” (NAHAS, 2015, p. 79); 

(II) Assimilação/Consonância: “apreensão do repertório linguístico fornecido pelo passado 
através do repristino, da recuperação dos princípios compositivos ou do arquétipo 
linguístico do monumento. Nesses casos, há uma prevalência da manutenção do uso 
original do edifício (...)” (NAHAS, p. 79); 

                                                           
5
 Nesse artigo, portanto, não nos desbruçaremos sobre as questões relativas ao instrumento “operação urbana consociada” e nem 

ao desenho geral da proposta que está focada, principalmente, na exploração cultural e turística dos Armazéns. Esses temas 
merecem o desenvolvimento de uma outra reflexão igualmente cuidadosa. 
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(III) Relação dialética/Reintegração da imagem: “maior rigor na integração antigo-novo; as 
intervenções são fundamentadas na correta leitura do monumento, na compreensão da 
sua história e seus valores estéticos” (NAHAS, 2015, p. 80); 

(IV) Intervenção não direta: “ações de caráter minimalista, onde a intervenção edilícia sobre o 
monumento é quase inexistente” (NAHAS, 2015, p. 80); 

(V) Casos particulares: Intervenções na preexistência de caráter especial que não se inserem 
nas categorias anteriores. 

As três primeiras categorias, cada uma delas divididas pelo autor em subcategorias, resumem as principais 
atitudes frente ao antigo. As duas últimas na verdade, tratam de casos específicos que mereceriam uma 
outra reflexão que não a proposta neste artigo. Temos trabalhado com as três primeiras categorias 
propostas por Carbonara (2011) a partir do entendimento destas não como noções estanques, mas no 
sentido de construção de uma “escala” (Figura 04) onde o confronto antigo x novo pode ser classificado 
(VIEIRA-DE-ARAÚJO, 2014; VIEIRA-DE-ARAÚJO e SOUTO MAIOR, 2018). 
 

Figura 04: NOÇÃO DE ESCALA para CONFRONTO ANTIGO – NOVO - Esquema da Interpretação a partir de uma noção de escala desenvolvida por 
Veiara-de-Araújo (2014) a partir dos conceitos desenvolvidos por Carbonara (2011), onde a variação do cinza representa os diferentes graus de 
“capacidade de compreensão e respeito pelo preexistente” previstos pelo autor (quanto mais escura, maior a capacidade, na interpretação das 

autoras). Fonte: Natália Vieira e Gabriela Souto Maior, 2018. 

 
 
O NTOU, SUA CRIAÇÃO E SEUS OBJETIVOS GERAIS 

Em 2007 foi criado o Núcleo Técnico de Operações Urbanas (NTOU), órgão pertencente à Secretaria de 
Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Pernambuco (SEPLAG) e responsável pelo 
desenvolvimento de estudos que visavam à construção de operações urbanas consorciadas locais de 
interesse do governo. A atuação do NTOU, que durou de 2007 a 2010, foi registrada no livro “Núcleo 
Técnico de Operações Urbanas. Estudos 2007 – 2010” organizado por Zeca Brandão (2012), então 
secretário executivo de Operações Urbanas do Governo do Estado de Pernambuco. Neste relato, destaca-
se que a intenção alegada para criação do NTOU foi: 

[...] a constatação, em avaliações de governos recentes, do baixo impacto que grandes 
obras e investimentos econômicos têm na qualidade de vida das cidades e 
consequentemente da população. Observa-se que diversas intervenções urbanas 
contemporâneas mostraram-se pontuais e desarticuladas, não respondendo às esperadas 
vantagens sociais (mesmo na presença de grandes inventivos fiscais e econômicos) 
(BRANDÃO, 2012, p. 8). 
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Desse modo o Núcleo Técnico serviria para articular e planejar as intervenções, sendo um órgão de caráter 
propositivo e consultivo. O NTOU desenvolveu vários estudos urbanos e alguns deles foram implementados 
pelo Governo do Estado como o que deu origem à Cidade da Copa, em São Lourenço da Mata, e Projeto 
Porto Novo na área portuária do Recife (objeto específico de nossa análise), ambos tidos como parte da 
preparação realizada na Região Metropolitana do Recife para receber a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e 
desenvolvidos, entre outros, com recursos do governo do estado e do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Brandão (2012, p. 9) ressalta que, na verdade, “nenhum desses projetos pode ser 
tecnicamente considerado uma operação urbana consorciada, uma vez que além de não serem conduzidos 
pelo poder municipal, e sim estadual, não foram objetos de lei municipal específica, conforme recomenda o 
Artigo 32o do Estatuto da Cidade”.  Entretanto, o autor continua defendendo que, apesar disso, os 
objetivos, estratégias e metodologias dessas propostas se encontravam em “total consonância com o ideal 
do Estatuto da Cidade”. Veremos, no desenrolar do artigo, como se dará parte do processo de 
implementação do Projeto Porto Novo e se este permanecerá fiel ao planejamento realizado. 

Como dito anteriormente, neste artigo, nossa reflexão se concentrará na intervenção sobre a arquitetura 
dos Armazéns e no seu papel na paisagem do bairro. Não analisaremos, aqui, o ideário de planejamento 
usado como norteador do projeto urbano como um todo.6 Entretanto, precisamos pontuar a preocupação 
para com as estratégias centrais muito concentradas na população flutuante e a pouca atenção que parece 
existir nas intervenções realizadas no Bairro do Recife para com a área onde está concentrado o uso 
residencial no bairro: a área do Pilar, ocupada especialmente pela Comunidade do Pilar, uma ocupação de 
baixa renda e com graves problemas de habitabilidade. 

A Comunidade do Pilar está aí instalada a mais de 40 anos, tendo o início de sua ocupação datado de 
meados de 1970, na área que havia sido desapropriada pelo Porto do Recife S.A., no entorno da Igreja 
Nossa Senhora do Pilar, para a construção de uma estrutura de retroporto que nunca foi de fato efetivada. 
Deixando, assim, 06 quadras demolidas e/ou destelhadas que posteriormente foram ocupadas pela 
população que ficou conhecida inicialmente pela alcunha de “Favela do Rato” (GIUSTINA, 2010). Obviamente 
que não seria um projeto voltado para os Armazéns do Porto que deveria enfrentar o problema da 
Comunidade do Pilar, mas está claro que este se alinha com perspectiva geral da revitalização em 
andamento no Bairro do Recife que parece se importar pouco com o destino da Comunidade do Pilar 
(JORDÃO, 2017). A própria maquete eletrônica do programa disponibilizada no site do Porto do Recife, ao 
apresentar os novos armazéns “revitalizados”, “apaga” da imagem a comunidade (Figura 5). 

Brandão (2012, p. 116), entretanto, ressalta que alguns aspectos da proposta geral não deveriam ser 
“nogociáveis”: 

Se concessões devem ser feitas para que o projeto seja atraente do ponto de vista econômico, 
algumas restrições devem ser impostas - o cerne conceitual da proposta é a valorização do caráter 
público do lugar, a possibilidade da população usufruir os espaços costeiros, os usos poderem 
propiciar uma vivência democrática e permanente da cidade e que a intervenção extrapole a 
importância local e potencialize a revalorização da região central da Região Metropolitana como um 
todo.  

                                                           
6
 Uma visão bastante crítica sobre o instrumento das “Operações Urbanas Consorciadas”, por exemplo, pode ser encontrada em 

MARICATO, E.; FERREIRA, J. S. Operação urbana consorciada: diversificação urbanística participativa ou aprofundamento da 
desigualdade? In: OSÓRIO, L. M.. Estatuto da Cidade e reforma urbana: novas perspectivas para as cidades brasileiras. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris. 
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Como veremos adiante, não foi bem assim que as coisas se concretizaram. 

Foi estabelecido um programa para a área que envolveria comércio, serviço, escritórios, lazer, turismo, 
convenções e estacionamento; permanência das atividades náuticas e apoio hoteleiro, além da sugestão 
para instalação de equipamentos culturais. Também foram desenvolvidos os conceitos e diretrizes gerais 
para intervenção na escala edilícia, que será o foco de análise do presente artigo. 

 
Figura 05 - Maquete Eletrônica do Projeto Porto Novo com tarja cinza sobre a área da Comunidade do Pilar. 

Fonte: Site do Porto Recife S.A.( http://www.portodorecife.pe.gov.br/conheca_portonovo.p) (acesso em 01/06/18) 

As diretrizes gerais do Projeto Porto Novo definem que “as estruturas arquitetônicas devem ser mantidas, 
garantindo a originalidade e o caráter de intervenção sobre o existente” e nos casos de remoção 
(demolição) as novas construções devem dialogar com o contexto preexistente ao mesmo tempo em que 
devem apresentar elementos que demarquem sua contemporaneidade. Assim, percebe-se que todo o 
discurso construído se alicerça no respeito às estruturas preexistentes sem que isso signifique a 
impossibilidade de inserções contemporâneas. O NTOU estabeleceu três modelos de ocupação para a 
intervenção nos Armazéns. Para o primeiro modelo, no qual se enquadravam os Armazéns 9, 12 e 13, era 
previsto o acréscimo de elementos na estrutura preexistente, e a possibilidade de mudanças nas 
volumetrias e nas fachadas para que pudessem abrigar os novos usos. A condição essencial para o modelo 
era a permanência da “leitura de galpão”, através de artifícios como a manutenção da volumetria geral e 
do pé-direito duplo em seus acessos. O segundo modelo, referente ao armazém 14 e ao edifício do Pescado 
Silveira previa “ocupação apenas do interior do edifício, com manutenção e restauração da volumetria e 
das fachadas originais” (BRANDÃO, 2012). E finalmente, o terceiro modelo previa a “ocupação por 
substituição de estruturas”, em referência à demolição do armazém 15, localizado no Bairro de São José. 
Esse terceiro modelo trata de um caso bem específico. Aqui o NTOU propõe a substituição do armazém por 

5662

http://www.portodorecife.pe.gov.br/conheca_portonovo.p


 

 

um “conjunto de edifícios que remetam ao padrão de ocupação do cais antecipado pelo Pescado Silveira 
(torre sobre pódio), considerando-se, porém, a relevância de se manter a permeabilidade visual e física no 
pavimento térreo” e justifica a ação argumentando que um empreendimento desse porte, que abrigaria o 
programa do hotel-marina, garantiria a revitalização do Pescado Silveira elevando-o “(...) à condição de 
patrimônio preservado”, além de não representar uma perda da memória de padrão arquitetônico, pois o 
armazém 15 seria “uma repetição do mesmo modelo dos anteriores” (BRANDÃO, 2012). Este terceiro 
modelo não será analisado no presente artigo. 

Percebe-se, assim, que as diretrizes gerais e os modelos de ocupação se preocupam com a leitura da 
paisagem urbana portuária e destacam, inclusive, a necessidade de preservação do “desenho do skyline na 
área quando visto da água” visando “o resgate da paisagem urbana, descrita pelos documentos históricos 
de portugueses e holandeses como a grande entrada da cidade” e a garantia de “manutenção da memória 
portuária”, aqui entendida como “a conservação da paisagem consagrada no imaginário da cidade” 
(imagem dos armazéns, ideia de cais, etc…). Para tal conservação da paisagem, entretanto, não se 
entendem os Armazéns como estruturas intocáveis, mas passíveis de intervenção desde que mantenham a 
leitura da paisagem portuária (Figuras 6, 7 e 8). 

 

 
Figura 06: Maquete física da intervenção proposta pelo NTOU.  

Fonte: Brandão, 2012, p. 129.  
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Figuras 07 e 08: Ilustração sobre imagem obtida por satélite definindo os Armazéns objeto de intervenção no Bairro do Recife e a Maquete física 
geral da intervenção proposta pelo NTOU.  

Fonte: Brandão, 2012, p. 127 e 128. 
 

OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO NTOU PARA OS ARMAZÉNS 9, 12 E 13 

O NTOU enquadrou os Armazéns 9, 12 e 13 no primeiro modelo de ocupação desenvolvido, em decorrência 
da semelhança do padrão tipológico e morfológico dessas edificações, aplicando as mesmas diretrizes para 
os três. Aqui, o acréscimo de elementos na estrutura pré-existente, a possibilidade de mudanças nas 
volumetrias e nas fachadas são admitidas visando à adequação aos novos usos. A permanência da leitura 
de galpão é a condição essencial para as mudanças. Diante dessa condição, o NTOU estabeleceu que esses 
Armazéns poderiam ter até dois pisos úteis e utilizar arranjos flexíveis, a exemplo do uso de pé-direito 
duplo e de mezaninos, para um melhor aproveitamento da altura da edificação. Além disso, seria possível 
substituir o fechamento em alvenaria, com balcões em balanço e decks avarandados sendo explorados 
como avanço volumétrico além da linha de fachada, desde que houvesse respeito à estrutura original. O 
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projeto tinha como proposta um programa que abrigasse bares, restaurantes, lojas e equipamentos de 
lazer no térreo, enquanto nos pavimentos superiores e mezaninos estariam dispostos escritórios. (Figura 
09).  

 
Figura 09: Perspectiva interna explicitando os volumes sacados para um melhor aproveitamento do pé-direito.  

Fonte: Brandão, 2012, p. 130. 

A proposta realizada pelo NTOU previa projetos bastante semelhantes para os três Armazéns, se 
diferenciando basicamente pela questão da funcionalidade. O NTOU definiu o Armazém 9 como um edifício 
de escritórios, enquanto os Armazéns 12 e 13 foram destinados os mesmos usos: bares, restaurantes e 
outros equipamentos de lazer no térreo e escritórios nos pavimentos superiores.  

É importante destacar que o NTOU priorizava que os usos de maior permanência e contemplação 
estivessem voltados para o rio, por causa do potencial paisagístico, enquanto os usos que necessitam de 
uma maior facilidade de acesso deveriam ser direcionados para a Avenida Alfredo Lisboa, como forma de 
garantir a vitalidade desta via. Ademais, apesar dos diferentes usos, em todos os casos o NTOU buscou um 
layout flexível que trouxesse permeabilidade e permitisse uma futura adaptação a diferentes serviços. 

Dessa forma, os projetos abriam os Armazéns para a população, proporcionando acesso do público em 
geral através de três grandes entradas voltadas para a avenida. Além disso, a entrada central também 
constituía um elemento conector com as margens do rio e também foram estabelecidas entradas nas 
extremidades com pé-direito duplo (Figura 10). Essa concepção de vários acessos permitia a criação de um 
grande passeio interno no sentido transversal e garantia grande permeabilidade aos Armazéns, conectando 
a Avenida Alfredo Lisboa às margens do rio, buscando vitalidade através da diversidade de usos e 
integrando de fato o projeto ao Bairro do Recife. 
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Figura 10: Planta baixa do Armazém 9 e seus acessos 

Fonte: Brandão, 2012. 

A proposta também explora bastante o uso de elementos sacados interligados por passarelas no pavimento 
superior, acarretando uma mudança na volumetria original, porém sem interferir na já consolidada imagem 
de armazém. Através desse artifício, foi possível um melhor aproveitamento da altura, ao mesmo tempo 
em que havia manutenção da leitura da espacialidade interna de galpão com o pé-direito duplo em boa 
parte da edificação, indo além das extremidades dos Armazéns (Figura 11). O projeto também insere um 
lanternim que, apesar de modificar a imagem da coberta original e, consequentemente, sua volumetria, 
seria um importante artifício para proporcionar maior iluminação e conforto térmico, estabelecendo 
melhores condições para o uso dos bens patrimoniais. Nessa medida, a opção por se respeitar a leitura 
volumétrica interna trouxe grandes mudanças na fachada, sendo esta bastante modificada, inclusive com 
substituição do material, explicitando que se tratava de uma intervenção contemporânea que preza pela 
leitura do conjunto mas que não entende o valor do Armazém representado pela sua arquitetura específica 
mas muito mais pela espacialidade gerada (Figura 12).  

Através das análises acima, é possível traçar um paralelo dos projetos com as categoriais da relação antigo-
novo propostas por Carbonara (2011). Fica evidente a preocupação do NTOU em garantir o equilíbrio entre 
as instâncias estética e histórica, estabelecendo uma relação dialética que possibilita um resultado 
projetual amadurecido, através da conservação da leitura da espacialidade de galpão característica dos 
armazéns. Entretanto, mesmo garantindo a leitura espacial, a proposta não deixa de explicitar a marca do 
nosso tempo, ficando bem claro que se trata de uma intervenção contemporânea. 
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Figura 11: Perspectiva interna explicitando a manutenção da espacialidade interna  

Fonte: Brandão, 2012, p. 132. 

 
Figura 12: Volumetria geral dos Armazéns 

Fonte: Brandão, 2012, p. 132. 

Dessa forma, as propostas desenvolvidas pelo NTOU se aproximam da categoria “relação 
dialética/reintegração da imagem”, a qual o autor considera que: 

Trata-se do tema, próprio do restauro, da exaltação da pré-existência em termos de 
qualidade figurativa e de rigor metodológico do novo, colocado ao serviço do antigo. 
Aplica-se nos dois termos clássicos da conservação do antigo e o aprimoramento da 
beleza (venustas / vetustas), já destacados pelos autores do século XVII e depois 
retomados na dialética brandiana entre as instâncias histórica e estética (CARBONARA, 
2011, p. 118). 

5667



 

 

Entretanto, se destacarmos o tratamento dado a fachada, que diverge bastante da situação original, 
podemos apontar (dentro da noção de escala anteriormente apresentada) numa direção da linha da 
“autonomia-dissonância”, porém, ainda muito aproximada da escala intermediária. Conforme já dito 
anteriormente, o valor dado aos Armazéns está ligado a ideia de conjunto que compõe a paisagem, e não a 
questão arquitetônica individual de cada galpão. O NTOU estava preocupado em estabelecer uma 
intervenção que estivesse integrada com toda a área, assim, todas as suas decisões estavam voltadas para 
a conservação do conjunto como um todo e, apesar das transformações dos materiais, o projeto sempre 
esteve subordinado a uma conservação mais geral como forma de garantir a leitura dos armazéns na 
paisagem, bem como, da paisagem com os armazéns.  

 

O PROJETO EXECUTADO PARA O ARMAZÉM 9 

Com a mudança no processo de licitação para exploração dos Armazéns, o escritório Jerônimo da Cunha 
Lima Arquitetos passa a ser o responsável pela criação da nova proposta que veio a ser executada para o 
Armazém 9. Nessa nova proposta, que virá a ser de fato executada, o projeto do Armazém 9 deixou de ser 
semelhante aos dos Armazéns 12 e 13 conforme previam os modelos de ocupação propostos pelo NTOU. 
Apesar de manter a mesma funcionalidade, em que também se destina ao uso de escritórios, apresenta 
uma proposta bastante divergente do NTOU.   

Em primeiro lugar, abriu-se mão do artifício do uso de elementos sacados e, consequentemente, a solução 
dada apresentou um maior respeito pela volumetria externa e fachada da edificação. Dessa forma, o 
tratamento dado, conserva mais a fachada quando comparado ao projeto anterior, preservando o ritmo da 
composição original (Figura 13).   

 
Figura 13: Fachada atual do Armazém 9. 

Fonte: Clara Patrício, 2018. 
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Por outro lado, o projeto realizado adota uma solução bastante agressiva ao definir o uso de três 
pavimentos, indo totalmente de encontro ao que o NTOU propunha: máximo de dois pavimentos com 
arranjos flexíveis. A decisão tomada levou à compartimentação de toda a área interna, com desenho de 
planta baixa pouco flexível, e sem uso do pé-direito duplo, comprometendo completamente a leitura da 
espacialidade de galpão característica do Armazém. A situação se agrava ainda mais pelo fato de ter sido 
alocado um estacionamento privado no pavimento térreo, tornando o acesso restrito a funcionários e 
impossibilitando o uso do Armazém pelo público em geral, o que isolou bastante a edificação, 
desconectando-a do bairro.   

A questão do acesso restrito e a consequente relação distanciada do Armazém 9 com o Bairro do Recife 
constituem um dos pontos mais críticos desse projeto. O uso aqui é direcionado a uma empresa privada 
que leva ao comprometimento da área com maior potencialidade para integrar o edifício ao bairro, que 
seria o térreo, convertendo-o em uma função (estacionamento) que não estabelece relação alguma com a 
área urbana que se deseja requalificar. Dessa forma, a permeabilidade, que era uma das características 
mais fortes do projeto do NTOU, não foi estabelecida e o Armazém se fecha para o restante do bairro, sem 
proporcionar uma conexão entre a avenida e as margens do rio. 

Com o estudo da atual situação do Armazém 9, nota-se que, no caso do projeto implementado, a 
compartimentação da área interna que não conserva a leitura espacial dos Armazém elimina importantes 
elementos necessários para compreensão da edificação. Procurando estabelecer uma relação com as 
categorias propostas por Carbonara (2011), observamos que, apesar da conservação da composição da 
fachada (assimilação-consonância?), a área interna é trabalhada com uma compartimentação que não 
demonstra respeito algum para com a estrutura pré-existente (autonomia-dissonância?). Não nos sentimos 
confortáveis para enquadrar o projeto em uma das categorias propostas pelo autor italiano, uma vez que, a 
relação entre o antigo e o novo demonstra uma incoerência projetual, parecendo ter como principal 
finalidade a exploração do uso e não a conservação do bem, aliada a reutilização do mesmo.  

 

O PROJETO EXECUTADO PARA OS ARMAZÉNS 12 E 13 

O escritório Jerônimo da Cunha Lima Arquitetos também será o responsável pelo novo projeto que veio a 
ser executado para os Armazéns 12 e 13. Aqui permanece a ideia do NTOU de criar projetos semelhantes 
para ambos os armazéns, com pequenas diferenças nas áreas técnicas. Como ocorre com o Armazém 9, o 
novo projeto dos Armazéns 12 e 13, estabelece um maior respeito pela volumetria externa e fachada, 
havendo uma continuidade do tratamento da fachada, que explora a utilização de materiais 
contemporâneos para evidenciar a nova intervenção (Figuras 14 e 15). 
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Figuras 14 e 15: Situação atual do Armazém 13 

Fonte: Clara Patrício, 2018; Betânia Brendle, 2017. 

Tratando-se dos usos, a nova proposta, assim como a do NTOU, também abriga escritórios nos pavimentos 
superiores e equipamentos de lazer no térreo. Contudo, os equipamentos de lazer são concebidos 
exclusivamente como bares e restaurantes, em que o layout proposto não permite uma mudança futura 
para diferentes usos. Também é importante destacar a homogeneidade do tipo de serviço oferecido, todos 
destinados a um público de poder aquisitivo mais elevado, favorecendo a consolidação de uma área ainda 
mais segregada.7  

É preciso destacar, ainda, que o desenho da planta baixa criou acessos exclusivos para esses bares e 
restaurantes pela fachada voltada para a frente d’água, existindo apenas uma entrada que conecta a 
Avenida Alfredo Lisboa às margens do rio. Esta entrada é também o único espaço que conservou o pé-
direito duplo (Figura 16). A área interna foi, então, bastante compartimentada, sem a manutenção do pé 
direito duplo, alterando-se completamente a leitura espacial de galpão que havia. 

   

Figuras 16 e 17: Único acesso voltado para a Av. Alfredo Lisboa e a Fachada voltada para a Av. Alfredo Lisboa do Armazém 13. 
Fonte: Clara Patrício, 2018. 

                                                           
7
 Obviamente que este aspecto não é definido pelo projeto arquitetônico e faz parte de uma reflexão que precisa ser desenvolvida 

sobre a gestão e sobre os princípios do planejamento para a área. 
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Assim, apesar de respeitar a fachada, o faz de forma frágil, pois não utiliza a mesma diretriz para a 
conservação da espacialidade interna. Ademais, a fachada que se volta para a avenida é completamente 
fechada através de elementos publicitários dos estabelecimentos, concebendo apenas uma relação do 
Armazém com as margens do rio, o que pode fragilizar a vitalidade da área, sem integrar de fato os 
Armazéns ao Bairro do Recife (Figura 17). 

Ao analisar a partir das categorias de Carbonara, assim como no caso do projeto do Armazém 9, temos as 
mesmas dificuldades. Há uma aproximação da corrente “assimilação/consonância” no que diz respeito ao 
tratamento das fachadas que, inclusive, buscam alguns elementos miméticos, a exemplo do friso do 
frontão. Infelizmente, o uso desse detalhe é bastante crítico, com falhas graves de acabamento (Figura 18).  

 

Figura 18: Friso do Armazém 12, em destaque a falha na junção do friso das fachadas menores  com as fachadas menores. 
Fonte: Clara Patrício, 2018 

Mais uma vez, podemos perceber que a intervenção proposta se concentra numa ideia de fachadismo, 
onde a diretriz utilizada para a fachada não se reflete na área interna, que tem a sua espacialidade 
completamente modificada. Dessa forma, o projeto dos Armazéns não se integra a área ao se fechar para o 
restante do Bairro do Recife, não permitindo uma utilização que promova a vitalidade no espaço público do 
bairro pela valorização das conexões com o bairro. O que ocorre, de fato, é a subordinação do projeto a 
questões pragmáticas e funcionais no projeto arquitetônico fechado em si mesmo, não prezando pela 
conservação dos Armazéns como conjunto que conforma uma paisagem. 

O ARMAZÉM 14 E SEUS PROJETOS 

No edifício do Armazém 14, de 2000 a 2011, funcionou o Teatro Armazém, que dava espaço à produção 
cultural independente local e era administrado pela atriz e produtora Paula de Renor, quando foi entregue 
para a intervenção. Nas discussões prévias constantes no livro do NTOU é constatado que, diferentemente 
dos outros armazéns, que: 
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(...) apresentam características tectônicas semelhantes (construídos com estrutura pré-
fabricada mista de concreto aparente e metal, fechamento em alvenaria simples e coberta 
montada sobre treliças metálicas), o armazém 14 apresenta todas as fachadas decoradas 
com motivos ecléticos, típicos de finais do século XIX e início do século XX (BRANDÃO, 
2012: p. 113). 

Por este motivo, a diretriz requerida pelo IPHAN solicitou que as fachadas fossem restauradas e não 
sofressem alterações projetuais. A análise do NTOU “(...) considera necessária a manutenção do pé direito 
único na entrada principal do equipamento, para garantir a leitura espacial do galpão” (BRANDÃO, p. 129), 
além de o uso proposto ser o de lazer e cultura, levando em consideração que “a edificação já funciona 
como um teatro” (BRANDÃO, 2012, p.125). 

Assim, no projeto apresentado pelo NTOU, o uso proposto era o de um cinema com duas salas, uma menor 
com acesso pelo térreo e semienterrada devido ao desnível vertical das fileiras da plateia, e outra com 
acesso pelo piso do primeiro andar, com inclinação vertical, onde o nível mais baixo chegaria até o nível do 
chão. Duas entradas previstas, nas portas centrais das fachadas longitudinais, e com pé direito único entre 
uma e outra: de um lado do armazém ficaram as salas de cinema, do outro uma laje separando o primeiro 
pavimento do térreo e mais algumas salas (Figura 19). 

 
Figura 19: Corte longitudinal do Armazém 14.  

Fonte: Pranchas desenvolvidas pelo NTOU e disponibilizadas por Zeca Brandão. 

Para a área imediatamente adjacente ao armazém, que dá para um dos acessos ao bairro, o acesso de 
quem vem pela antiga Ponte Giratória e onde inicia a Avenida Alfredo Lisboa, o projeto previa uma praça 
com canteiros para árvores, bem como espaços de área verde. O desenho da praça, uma área de 
convivência comum, é coerente com a proposta do NTOU de trazer vitalidade urbana a essa área do bairro, 
ressaltando a oferta qualitativa de espaços públicos (Figura 20). 
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Figura 20: Desenho para a área adjacente ao Armazém 14 no projeto do NTOU.  
Fonte: Pranchas desenvolvidas pelo NTOU e disponibilizadas por Zeca Brandão. 

Assim, levando em conta a diretriz do IPHAN de que as fachadas fossem restauradas e não sofressem 
alterações projetuais, devido a suas características particulares em relação às dos outros armazéns, o que 
acontece é que as fachadas – o invólucro – no projeto seriam restauradas a fim de manter o estilo eclético. 
Cabe salientar que Daniella Esposito (2017), em sua dissertação de mestrado, identifica que um dos 
coroamentos da fachada, presente neste projeto – e mais adiante veremos que também no projeto que foi 
o executado -não estava presente no edifício quando da época da intervenção e não se sabe ser original, o 
que aponta para uma possível busca de um estado ideal que pode nunca ter existido, nos moldes de 
Viollet-le-Duc (Figura 21). 

 
Figura 21: Fachada longitudinal do projeto do NTOU para armazém 14, com os três coroamentos.  

Fonte: Pranchas desenvolvidas pelo NTOU e disponibilizadas por Zeca Brandão. 

5673



 

 

Com o arrendamento dos armazéns pela iniciativa privada, mais uma vez, o escritório Jerônimo da Cunha 
Lima Arquitetos8 foi contratado pela produtora de cervejas Itaipava, pertencente ao Grupo Petrópolis e 
ficou responsável por desenvolver um novo projeto para o edifício. A proposta da Itaipava foi a de 
transformar o estabelecimento numa casa de eventos, nomeada “Itaipava 14”.  

Neste projeto, que também passou por processo de aprovação junto ao IPHAN e à Prefeitura, a fachada foi 
recomposta, em decorrência da prerrogativa do IPHAN, e com o mesmo acréscimo de um coroamento 
previsto no projeto do NTOU. Respeitado o desenho, houve introdução de novos materiais como portas de 
vidro e o símbolo da marca de cerveja: a contemporaneidade da intervenção é visível, mas não se vê o 
contraponto dos elementos preexistentes. Como diz uma reportagem do JC Online quando da ocasião do 
lançamento do novo espaço, em tom entusiasmado: “Do passado, só ficou o nome Armazém Frigorífico”, 
uma referência às palavras presentes em sua fachada de quando o espaço ainda funcionava como 
frigorífico do porto.  

Retirou-se a maioria das paredes internas do armazém mantendo-se uma divisão do espaço em três 
ambientes, com entradas independentes, e são mantidos blocos de banheiro e salas técnicas sobre eles. 
Estes, juntamente com as divisórias dos três vãos, são elementos que parecem estranhos à configuração 
espacial anterior, mas segundo a representação nas pranchas encontradas no SECON, já eram existentes 
quando da data da intervenção. Temos assim, um projeto que se baseia apenas a retirada de elementos 
que interfeririam no uso desejado, e a manutenção dos banheiros para viabilidade dos eventos.  

A recuperação da fachada tem como diretriz central a preservação da preexistência, propondo inclusive o 
completamento de partes faltantes, pretendendo-se, então, como uma ação de restauro. A área interna é 
trabalhada nos termos da manutenção da leitura de galpão e é beneficiada pelo vão livre com pé direito 
duplo que é criado, atendendo assim, a uma das diretrizes estabelecidas para os projetos do NTOU (Figura 
22). 

Na área adjacente ao armazém, foi projetado e realizado apenas um estacionamento abrangendo toda a 
área e composto de dois níveis, um semienterrado e outro um pouco acima do nível do chão, nomeado de 
“Estacionamento Porto Recife”. Assim, diferentemente da proposta do NTOU, esse elemento do projeto 
cria um afastamento do entorno de duas ordens: o físico, por estar em nível diferente dos que passam na 
rua e calçada, e o prático por dar lugar a um uso que não favorece a convivência e usufruto do espaço 
público e que é destinado a uma minoria da população (Figura 23). 

Tanto o projeto do NTOU quanto o projeto posteriormente desenvolvido e executado partem da 
restauração da fachada principal do Armazém 14, não cabendo, portanto, aqui, a utilização das categorias 
de classificação quanto ao confronto antigo x novo, propostas por Carbonara (2011) e utilizadas neste 
artigo como referência para a análise. No que diz respeito à intervenção na área interna, ambas mantém a 

                                                           
8
 Cabe notar que na ocasião de divulgação do lançamento do novo espaço, em 2017, as notícias apresentavam apenas o arquiteto 

Humberto Zirpoli como responsável pelo projeto (ao que parece foi dele a ambientação do local), e algumas das imagens 
apresentadas do resultado final das obras no interior do edifício diferem das encontradas nos projetos presentes nos processos de 
aprovação consultados, havendo uma maior ocupação do primeiro pavimento 
(http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/musica/noticia/2017/07/20/casa-de-eventos-no-bairro-do-recife-sera-inaugurada-
com-show-de-diogo-nogueira-296395.php> acessado em junho de 2018). Entretanto, a análise aqui empreendida toma como base 
os projetos registrados e aprovados pela prefeitura, estes com assinatura do escritório de Jerônimo da Cunha Lima. 
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leitura essencial de galpão característica de Armazém e se utilizam de materiais contemporâneos, 
aproximando-se, assim, de uma “relação dialética-reintegração da imagem”. 

 

Figura 22: Corte e fachada do projeto aprovado pela prefeitura do Escritório Jerônimo Cunha Lima para o Armazém 14. Em amarelo, as paredes 
retiradas. Fonte: Arquivo da 1ª Gerência Regional SECON da PCR. 

 

 

Figura 23: Corte do estacionamento adjacente ao armazém no projeto do Escritório Jerônimo da Cunha Lima.  
Fonte: Arquivo da 1ª Gerência Regional SECON da PCR. 

 

A grande divergência entre o planejado pelo NTOU e o executado, no caso do Armazém 14, se encontram 
na forma de utilização do terreno contíguo a este. O tratamento dado para a área externa no projeto 
executado corrobora com a leitura de que, em consonância com os prováveis desejos de seu cliente, a 
Itaipava, o projeto foi guiado pelo pragmatismo e visando a melhor exploração econômica da área. As 
preocupações para com o provimento de um espaço público acessível a todos e a maior relação entre a 
área e o bairro como um todo, presentes na proposta do NTOU, parecem ter desaparecido. Este é um 
grande risco sempre presente quando se cede áreas urbanas, juntamente com liberdade de 
desenvolvimento de seu próprio projeto, ao interesse privado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme delimitado desde o início deste artigo, o objetivo aqui proposto foi o da análise das intervenções 
(planejadas e implementadas) para os Armazéns da área portuária do Bairro do Recife no que diz respeito à 
relação entre antigo e novo. Não entramos aqui na discussão do modelo de planejamento geral proposto 
para a área, baseado no ideal das chamadas “operações urbanas consociadas” e focada, principalmente, na 
exploração cultural e turística dos Armazéns. Este aspecto merece uma reflexão própria. 

Vale salientar o investimento realizado pelo Governo do Estado para montar uma estrutura técnica própria 
para desenvolver estes planos e projetos baseados nos ideias das operações urbanas: o NTOU. No caso do 
Projeto Porto Novo, objeto de nossa análise, observa-se o desenvolvimento de uma proposta que pensa 
em todo o conjunto de forma integrada ao Bairro do Recife estabelecendo princípios de intervenção claros 
e coerentes com o que os técnicos identificam como os valores norteadores da intervenção. A elaboração 
de um plano urbano geral pela equipe do próprio poder público aponta no sentido de uma tentativa 
interessante para a condução de uma parceria público-privada que teria como norte um plano definidor 
dos aspectos que não deveriam ser negociáveis. 

As análises desenvolvidas demonstram que é possível traçar um paralelo entre os projetos do NTOU e as 
categoriais da relação antigo-novo propostas por Carbonara (2011). O NTOU se preocupou em garantir o 
equilíbrio entre as instâncias estética e histórica, estabelecendo uma relação dialética cujo resultado 
projetual preza pela conservação da leitura da espacialidade de galpão característica dos armazéns. 
Entretanto, mesmo garantindo a leitura espacial, a proposta não deixava de explicitar a marca do nosso 
tempo, deixando claro que se trata de uma intervenção contemporânea. Dessa forma, as propostas 
desenvolvidas pelo NTOU se aproximam da categoria “relação dialética-reintegração da imagem”, na 
medida em que há um cuidado em se restaurar a espacialidade dos armazéns, sem deixar de lado a 
expressão contemporânea. 

Já na análise dos projetos que foram de fato executados, nota-se que há uma menor preocupação com a 
questão patrimonial. Nos projetos realizados pelo Escritório Jerônimo da Cunha Lima Arquitetos há uma 
grande compartimentação da área interna, responsável por não preservar a linguagem espacial dos 
armazéns, sem o restauro da espacialidade propriamente dita e com uma ênfase clara na melhor utilização 
do espaço em termos de sua exploração econômica. 

Destaca-se ainda que todos os projetos desenvolvidos pelo NTOU já se encontravam devidamente 
detalhados e aprovados pelos órgãos municipais responsáveis pelo controle urbano da cidade quando se 
modifica as regras do jogo permitindo com que novos projetos arquitetônicos sejam desenvolvidos pelos 
empreendedores privados vencedores da licitação para exploração dos Armazéns. Assim, todo o 
investimento público no sentido de desenvolver um planejamento amplo, onde os projetos para os 
Armazéns partem da reflexão sobre seu papel para o Bairro do Recife como um todo é desconsiderado e 
substituído por projetos arquitetônicos com objetivos e atenção muito mais limitada à exploração 
econômica dos referidos Armazéns, sem a reflexão de como estas podem contribuir para o bairro de forma 
mais integrada.  

Não se trata de colocar o trabalho desenvolvido pelo NTOU como algo isento de críticas. Porém, apesar da 
questionável vinculação excessiva do plano geral às atividades de cultura e lazer, trata-se sem sombra de 
dúvida, de uma proposta coerente, com princípios de intervenção arquitetônica claramente definidos, a 
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partir de diretrizes baseadas nos aspectos considerados essenciais para a preservação. Coerência esta que 
não aparece nos projetos posteriormente realizados.  

Mais uma vez, como em tantas situações de tentativa de utilização de parcerias público-privadas, vimos o 
poder público abrir mão de seu papel de gestor que deve conduzir o processo em nome do interesse 
público, para poder atrair os investidores privados. Esta inversão de papéis tem trazido resultados bastante 
questionáveis ao colocar estes investidores privados como os grandes condutores das ações, priorizando 
assim os seus interesses próprios em detrimento do interesse público. Parece que ainda temos um longo 
caminho a percorrer para o alcance de uma real complementariedade entre o público e o privado. Será esta 
complementariedade uma possibilidade real? 
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LUGARES DE MEMÓRIA: ESTUDO DE CASO DA PRAÇA DA ALFÂNDEGA E 
SEUS MUSEUS 

PLACES OF MEMORY: CASE STUDY OF PRAÇA DA ALFÂNDEGA AND ITS MUSEUMS 

LUGARES DE MEMÓRIA: ESTUDO DE CASO DE LA PRAÇA DA ALFÂNDEGA Y SUS MUSEUS  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O artigo apresenta o tema do lugar de memória, entendido a partir das relações estabelecidas entre a memória 
coletiva e o espaço urbano. O objetivo do artigo é demonstrar a importância da apropriação do espaço urbano pela 
sociedade, as relações estabelecidas com seu entorno, a possibilidade de ressignificação e o potencial de influenciar e 
ser influenciado pela cidade. Apresenta-se, portanto, uma revisão teórica a partir de análise bibliográfica 
contemplando estudos que abordam o tema do lugar e da memória e suas relações diretas e indiretas, seguido de um 
estudo de caso da Praça da Alfândega e seus museus. O estudo de caso, especificamente, visa demonstrar o 
termo lugar de memória aplicado aos museus e à praça, exemplificado neste caso, através do estudo do conjunto 
edificado que engloba o Memorial do RS, o MARGS e o Santander Cultural e sua relação com a Praça da Alfândega em 
Porto Alegre. Desta forma, acredita-se contribuir com o estudo das relações destes lugares de memória, e, sobretudo, 
no reconhecimento da reflexão de uma memória construída coletivamente. 
PALAVRAS-CHAVE: lugar de memória; Praça da Alfândega; museus. 

ABSTRACT: 
The article presents the subject of the place of memory, understood from the established relationships between 
collective memory and urban space. The aim of this article is to demonstrate the importance of the appropriation of 
urban space by society, the relationships established with its surroundings, the possibility of redetermination and the 
potential to influence and be influenced by the city. Therefore, a theoretical review is presented based on a 
bibliographic analysis covering studies that deal with the subject of place and memory and their direct and indirect 
relationships, followed by a case study of Praça da Alfândega and its museums. The case study specifically aims at 
demonstrating the term memory space applied to museums and the square, exemplified in this case, through the study 
of the built complex that includes the RS Memorial, the MARGS and the Santander Cultural and its relation with the 
square of Customs in Porto Alegre. In this way, it is believed to contribute to the study of the relations of these places 
of memory, and, above all, in the recognition of the reflection of a memory built collectively. 
KEYWORDS: place of memory; Praça da Alfândega; museums.   

RESUMEN: 
El artículo presenta el tema del lugar de memoria, entendido a partir de las relaciones establecidas entre la memoria 
colectiva y el espacio urbano. El objetivo del artículo es demostrar la importancia de la apropiación del espacio urbano 
por la sociedad, las relaciones establecidas con su entorno, la posibilidad de resignificación y el potencial de influenciar 
y ser influenciado por la ciudad. Se presenta, por lo tanto, una revisión teórica a partir de análisis bibliográfico 
contemplando estudios que abordan el tema del lugar y de la memoria y sus relaciones directas e indirectas, seguido 
de estudio de caso de la Praça da Alfândega y sus museos. El estudio de caso, específicamente, pretende demostrar el 
término lugar de memoria aplicado a los museos y la plaza, ejemplificado en este caso, a través del estudio del 
conjunto edificado que engloba el Memorial del RS, el MARGS y el Santander Cultural y su relación con la Praça da 
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Alfândega en Porto Alegre. De esta forma, se cree contribuir con el estudio de las relaciones de estos lugares de 
memoria, y sobre todo en el reconocimiento de la reflexión de una memoria construida colectivamente. 
PALABRAS-CLAVE: lugar de memoria, Praça da Alfândega; museos. 
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INTRODUÇÃO 

Quando o tempo se relaciona com o lugar, temos o que chamamos de tempo histórico. Esse tempo pode 
ser recordado pela memória coletiva. Cabe a ela tornar o passado presente, garantindo a continuidade e 
estabilidade de um grupo social. A requalificação de espaços, que anteriormente tiveram grande significado 
para a sociedade de um determinado local, é uma forma de manter essa memória revivida, tornando-a 
presente. 

De acordo com o historiador francês, criador da expressão lugares de memória, Pierre Nora (1993) citado 
pela historiadora Margarida de Souza Neves, esses lugares seriam o que resta e o que se perpetua de outro 
tempo. Eles nascem e vivem no sentido que não existe memória espontânea, fazendo-se preciso a criação 
de arquivos. São lugares com uma tríplice interpretação: lugares materiais onde a memória social se ancora 
e pode ser apreendida pelos sentidos; lugares funcionais porque têm ou adquiriram a função de alicerçar 
memórias coletivas e lugares simbólicos onde essa memória coletiva – vale dizer, essa identidade - se 
expressa e se revela.  São, portanto, lugares carregados de uma vontade de memória.  

Observando, desde a escala urbana até a escala do edifício podemos entender o museu como um lugar de 
memória. Para que o museu seja considerado um lugar de memória, além de salvaguardar fragmentos de 
um período, uma época ou uma dada temática, é necessário alcançar a categoria de pertencimento, de 
ligação com o entorno, com a cidade e com o visitante. Nessa perspectiva, para construção de uma 
memória não pode ocorrer um isolamento, é preciso interação com esses agentes influenciadores.   

Para dar conta do objetivo do artigo (mostrar a importância da apropriação desses espaços pela sociedade), 
o texto será apresentado em duas partes distintas que se sobrepõem. A primeira delas tem como pano de 
fundo o tema lugar de memória e um entendimento deste termo, fazendo uso de estudos bibliográficos de 
autores que abordam o assunto.  A segunda parte, se subdivide em dois estudos de caso diretamente 
relacionados, que visam demonstrar o termo lugar de memória aplicado à praça e aos museus, assim 
exemplificando através de seu conjunto edificado, no caso, os três museus e sua relação com a praça em 
questão. 

 

LUGAR E MEMÓRIA 

Esta primeira sessão do artigo retrata o significado dos termos polissêmicos: lugar e memória - mais 
precisamente memória coletiva. Para que, com esse entendimento, se torne possível a união dessas duas 
palavras chegando ao conceito "lugar de memória". 

Conforme Castello (2006, p.2) "[...]não há uma definição única com a qual definir lugar: lugar é daqueles 
conceitos que, como 'paixão', têm sua definição prejudicada quando posto em palavras." Embora não 
tenha um único significado, o filósofo alemão Martin Heidegger ao longo de sua obra descreve lugar e sua 
relação com espaço. Tendo esses dois conceitos uma ligação: 

Espaço é, essencialmente, o fruto de uma arrumação, de um espaçamento, o que foi 
deixado em seu limite. O espaçado é o que, a cada vez, se propicia e, com isso, se articula, 
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ou seja, o que se reúne de forma integradora através de um lugar[...] Por isso os espaços 
recebem sua essência dos lugares e não "do" espaço. (HEIDEGGER, 2002, p. 6) 

Sendo assim, o espaço se torna um lugar à medida que tem significado para a sociedade. A relação afetiva 
com esse espaço e a memória são características do lugar. Neste sentido, leva-se em consideração a 
transformação de um espaço em lugar, e do mesmo modo de lugar em espaço, uma vez que lugares 
podem, ao longo do tempo, perderem seu significado. 

O lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos o 
outro (...) A partir da segurança e estabilidade do lugar, estamos cientes da amplidão, da 
liberdade e da ameaça do espaço(...) 'Espaço é mais abstrato do que 'lugar'. O que começa 
como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e 
o dotamos de valor (...) O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição 
e significado., (TUAN, 1983, p.3;6;151 apud CASTELLO, 2007, p. 60) 

O lugar é uma criação do homem. Um espaço se torna lugar pelas multiplicidades das experiências que ali 
ocorrem e essas são determinantes para o relacionamento do sujeito com o mundo. Segundo Norberg-
Schulz (1976), os atos e acontecimentos têm lugar. Na verdade, não faz o menor sentido imaginar um 
acontecimento sem referência a uma localização. Por isso o ser humano é primordial para a existência de 
um lugar e são os acontecimentos ocorridos nele que se tornarão suas possíveis memórias.   

A partir do entendimento do sentido de lugar em arquitetura e urbanismo, faz-se de suma importância 
para o trabalho o aprofundamento no entendimento da memória, faculdade de conservar (manter 
presente) e lembrar estados de consciência passados. É através da memória que se torna possível reter e 
(re)lembrar o passado. Ela também permite referir-se à lembrança/recordação que se tem de um fato já 
ocorrido, dados ou motivos que dizem respeito a um determinado assunto. 

Para alcançar uma percepção da expressão lugar de memória, o artigo se atém particularmente a memória 
social/coletiva, entendida enquanto processo de produção grupal. Trata-se da memória de um grupo de 
pessoas transmitidas ao longo das gerações. No livro a Imagem da Cidade, Rossi apresenta a memória 
coletiva através da tese de Halbwachs em que este escreve: “quando um grupo é inserido numa parte do 
espaço, ele a transforma à sua imagem *...+”. Rossi (2001) corrobora com essa tese acrescentando que a 
própria cidade é a memória coletiva dos povos e como a memória está ligada a fatos e a lugares, a cidade é 
o “locus” da memória coletiva. 

À mesma ideia filia-se Pierre Nora (1993) ao definir a memória coletiva como o conjunto de memórias mais 
ou menos conscientes de uma experiência vivida ou mitificada por uma comunidade, cuja identidade é 
parte integrante do sentimento do passado. 

Assim entendida, a memória se torna o fio condutor de toda a complexa estrutura; nisso a 
arquitetura dos fatos urbanos se destaca da arte enquanto elemento que existe por si 
mesmo; até os maiores monumentos da arquitetura estão intimamente ligados a cidade 
(ROSSI, 2001, p.198) 

Le Goff (2003) diz que a memória alimenta a história, procura salvar o passado para servir o presente e 
futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 
dos homens. Por isso o estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas 
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do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em 
transbordamento. 

O termo lugar de memória foi criado pelo historiador francês Pierre Nora, no trabalho intitulado “Entre 
memória e História: a problemática dos lugares”, evidenciando a noção de "lugar de memória". O estudo 
sobre lugares de memória surge entre 1978 e 1981 em seminários na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris, onde se discutiam questões da memória e identidade da França, pois a memória nacional 
estava esquecida e era necessária a criação de um inventário dos lugares onde ela estava presente. A partir 
disso, o conceito se espalhou e ganhou enfoque mundial.  

 Segundo Pierre Nora, os lugares de memórias 

Podem tratar-se de um monumento, de uma personagem, de uma estátua ou pintura, de 
um museu, de arquivos, bem como de um símbolo, de um evento ou de uma instituição. 
Porém, nem tudo se caracteriza como lugar de memória; para isso o documento, o 
evento, o monumento etc., deve possuir uma "vontade de memória", deve ter na sua 
origem uma intenção memorista que garante sua identidade (NORA 1993, p. 9). 

Corroborando com a definição de Nora, Castello (2007) afirma que um lugar de memória representa tanto 
o patrimônio construído com sua importância histórica e arquitetônica, como também as memórias que as 
pessoas têm pela vivência no local. O lugar de memória é consagrado pela vivência comunitária e pelo 
acumular de memórias sobrepostas de experiências individuais e compartilhadas. 

ESTUDOS DE CASO 

Para que se entenda a aplicação do conceito Lugar de Memória, trazemos neste artigo dois estudos de caso 
que estão diretamente relacionados, estão localizados ao sul do Brasil, mais precisamente na capital 
gaúcha, Porto Alegre, são eles: a ‘Praça como Lugar de Memória’, através do olhar sobre a Praça da 
Alfândega e o ‘Museu como Lugar de memória’ exemplificado nas três edificações que se encontram nesta 
praça, sendo eles: Santander Cultural, Memorial do RS e MARGS (Figuras 1 e 2).  
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Figura 1 - Localização da Praça da Alfândega. 
Fonte 1: Google Maps 

 

   

Figura 2 - Santander, Memorial do RS e MARGS. 
Fonte 2 – arquivo municipal. 

 

A PRAÇA COMO LUGAR DE MEMÓRIA  
A partir da evolução histórica de Porto Alegre, apresentamos o surgimento da Praça da Alfândega. 

A relação entre ambos, a partir do entendimento da memória coletiva, justifica a importância da Praça da 

Alfândega como lugar de memória no contexto portoalegrense. 

 A parte sul da praça surgiu no final do século XVIII, em virtude da localização privilegiada e suas 

características geográficas e abrigou o início da povoação da capital gaúcha. Por esse motivo, a história da 

praça muitas vezes se confunde com a própria história de Porto Alegre, se fazendo necessária uma 

compreensão geral de ambas para um melhor entendimento dos fatos. Já a parte norte se desenvolveu 
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posteriormente, em virtude de aterros na região. A praça foi chamada inicialmente como Largo da 

Quitanda, por se tratar de um ponto de trocas comerciais e portuárias dos produtos que chegavam via 

fluvial à capital.  

 Depois de sua designação primordial (Largo da Quitanda) teve uma sucessão de nomes passando 

para Praça do Comércio, em seguida Praça da Alfândega, posteriormente Praça Senador Florêncio e por fim 

retornando à Praça da Alfândega como é conhecida hoje. 

O surgimento da Praça ocorreu por volta de 1700, mas só em 1783 os membros 

da Câmara autorizaram a construção de uma ponte de pedra na Rua da Praia, 

sugerindo a intenção de construir um embarcadouro. Em 1804, o governador 

Paulo da Gama, dadas as dificuldades no embarque e desembarque, construiu 

uma ponte sobre o rio. (FRANCO, 1999. p. 84) 

 O nome primordial da praça surgiu em função das atividades que ali ocorriam, conformava-se em 

um lugar de trocas comerciais e portuárias dos produtos que chegavam via fluvial à capital. O viajante 

Saint-Hilaire, em 1820, viu a Praça da Quitanda descrevendo: 

É na rua da Praia, próximo ao cais, que fica o mercado. Nele vendem-se laranjas, 

amendoim, carne seca, molhos de lenha e hortaliças, principalmente couve. Como 

no Rio de Janeiro, os vendedores são negros. Muitos comerciam acocorados junto 

à mercadoria à venda, outros possuem barracas, dispostas desordenadamente. 

(SAINT-HILAIRE, 1935, p. 295) 

A rua da Praia na época era o foco dos negócios da Capital junto com a praça da Alfândega, que com um 

trapiche de madeira se projetava até o Guaíba para que atracassem as embarcações. A cidade era formada 

por três longas ruas: a da Igreja, a da Ponte e a da Praia, cortadas por travessas em ladeiras e irregulares.  

 

 
Figura 3 - Trapiche Guardamoria, ao fundo Praça da Alfândega, 1892, Porto Alegre. 

Fonte 3: portoimagem.wordpress.com 

A estruturação da praça foi marcada por quatro momentos (ver Figura 04 -linha do tempo): a 

construção do edifício da Alfândega em 1824 em frente ao trapiche da Guardamoria, sua demolição e a 
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construção do aterro em 1912. A absorção do leito da rua Sete de Setembro em 1979 e, por último, em 

2012 a restauração urbanística pelo projeto Monumenta. Além desses momentos marcantes, outros 

também relatam a história da praça. 

 

 
Figura 4 - Linha do Tempo dos 4 momentos principais da Praça da Alfândega. 

Fonte 4: acervo da autora 

 

Em 1804 foi estabelecida a Alfândega da Vila de Porto Alegre e o consulado dela na Vila de Rio 

Grande de São Pedro. A abertura da Alfândega propiciou o crescimento comercial, tendo ligação direta com 

Portugal, e quatro anos mais tarde com as diversas nações devido à abertura dos portos. A Alfândega foi 

inaugurada em uma casa em frente ao Largo da Quitanda, aproximadamente onde está localizado 

atualmente o Edifício Imperial. Os comerciantes fixaram-se ao redor da casa facilitando os trabalhos e 

despachos das mercadorias. 

Em 1819, teve início a obra para construir uma nova sede da Alfândega e relatos de viagens do 

francês Saint-Hilaire mencionam o espaço antes da obra da seguinte forma: 

As mercadorias que aí descarregam são recebidas na extremidade dessa ponte, 

debaixo de um armazém de vinte três passos de largura por trinta passos de 

comprimento, sustentada sobre oito pilastras de pedra, em que se apoiam outras 

de madeira. A vista desse cais seria um belo efeito para a cidade, se não fosse 

prejudicada pela construção, à entrada da ponte um edifício muito pesado e 

rústico que mede quarenta passos de comprimento para servir de alfândega. 

(SAINT-HILAIRE,1987, p.43) 
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Um ano após a visita anterior, Saint-Hilaire retorna de sua viagem ao Uruguai e descreve a nova 

situação: 

Eu havia me referido, ano passado, que construíram em Porto Alegre, na Rua da 

Praia, em frente ao cais, um edifício de muito mau gosto, destinado à Alfândega. 

Foi demolido e começaram outro com melhor projeto. (SAINT-HILAIRE in 

EZEQUIEL, 2007 p. 72) 

Devido a conflitos de posses do terreno onde se iniciou a construção da nova sede a obra teve 

atrasos sendo finalizada em 1824. Tratava-se de um casarão de um único pavimento, com uma porta 

central e vários janelões emoldurados tipicamente colonial. 

 

 
Figura 5- Perfil da Fachada voltada para a Rua da Praia, da Casa da Alfândega. 

Fonte 5: Alfândega de Porto Alegre 200 anos de história. 
 

 
Figura 6 - Casa da Alfândega, Fundo voltado para o Guaíba. 

Fonte 6: Alfândega, 200 anos de história. 

Depois de sua construção, a Alfândega enfrentou dificuldades. Primeiramente, os Farrapos em 1835 

ocuparam os principais prédios públicos da cidade incluindo a Alfândega. Em 1842, com a construção do 

primeiro mercado público da cidade, o foco comercial da praça da Alfândega se deslocou para a Praça 

Paraíso. No entanto, fez com que o caminho entre as praças se tornasse comum aos moradores, fazendo da 

Rua da Praia um importante itinerário até os dias de hoje. 
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Em 1856, foi construído um muro de pedra no atual alinhamento da rua 7 de Setembro para conter a 

sujeira ao redor da região de embarque e desembarque e na mesma época novos trapiches se estenderam 

em direção ao Guaíba. Uma década mais tarde, um projeto de arborização foi implantado na praça junto 

com um chafariz de ferro bronzeado em frente ao prédio da Alfândega. Nos anos que se seguiram outras 

obras públicas foram feitas melhorando o aspecto da praça. 

 

 
Figura 7 - Chafariz implantado em frente à Alfândega, voltada para Rua da Praia. 

Fonte 7: Alfândega, 200 anos de história. 

Em 1903 a demolição do antigo prédio da Alfândega já estava autorizada e em 1909 o anteprojeto do 
aterro foi apresentado indicando a área com a instalação dos prédios públicos de repartições federais: 
Alfândega, a Delegacia Fiscal e os Correios e Telégrafos.  A cidade avançou cerca de 180 metros na área do 
Guaíba (Figuras 9 e 10) . 

 
Figura 08- Imagem antes do aterro. 

Fonte 08: Arquivo municipal. 
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Figura 09 - Imagem depois do aterro. 

Fonte 09: Arquivo municipal. 
 
 

Em 1979, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou uma lei que unificou as praças Senador 
Florêncio e Barão do Rio Branco, absorvendo o leito da Rua Sete de Setembro e transformando-a em 
um calçadão (Figura 10). Além disso, toda a área compreendida entre a Rua dos Andradas, Capitão 
Montanha, Siqueira Campos e Cassiano do Nascimento foi denominada Praça da Alfândega.  

 

 
Figura 80 –Rua Sete de Setembro que cruzava as praças. 

Fonte 10: Arquivo Municipal. 
 

 

Importantes mudanças de usos das edificações ocorreram na Praça desde sua configuração primordial. A 
edificação que abriga o MARGS (Figura 11), antigamente era a Delegacia Fiscal, assim como o seu edifício 
gêmeo abriga atualmente o Memorial do Rio Grande do Sul (Figura 12), sendo construído com a função de 
Correios e o edifício do Santander Cultural (Figura 13) que já serviu de sede dos bancos da Província, 
Nacional do Comércio, Sul Brasileiro e Meridional. 
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Figura 11 - Imagem aérea do MARGS. 

Fonte 11: acervo das autoras. 

         
Figura 92 - Imagem da fachada do Memorial do RS. 

Fonte 12: acervo das autoras. 
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Figura 103 - Imagem da fachada do Santander Cultural. 

Fonte 83: acervo das autoras. 

Nora não cita especificadamente as praças como um lugar de memória, porém itens contidos nelas as 
transformam como tal. No caso da praça da Alfândega, sua classificação como esse tipo de lugar se dá não 
só pela a presença de edificações emblemáticas de Porto Alegre, mas também por ser parte inicial do 
tecido urbano da cidade. 

Já Castelo (2007) aborda o tema num contexto explicitamente arquitetônico e urbano associando lugares 
de memória a fenômenos ligados a história e a memória das cidades estando esse lugar representado pelo 
patrimônio construído. Assim como na visão de Lynch (1975) “conferindo a um local um caráter memorável 
e específico ao qual o usuário pode vincular a si próprio, a seus pensamentos e sensações.” (LYNCH, 1975 in 
BANERJEE & SOUTHWORTH, 1991, p.630 e 633)  

 
Em porto Alegre, novamente a praça da Alfândega pode ser igualmente representativa 

desses lugares de memória. Entre a materialidade de seus prédios históricos, conservados 

pelo valor arquitetônico, imiscuem-se etéreas lembranças de acontecimentos do passado 

da cidade, evocados por locais que conectam as edificações históricas à memória dos 

feitos comuns da gente comum em lugares comuns. (CASTELLO, 2007 p. 22). 

A Praça da Alfândega surgiu no final do século XVIII com o núcleo inicial de Porto Alegre. Foi chamada 
inicialmente como Largo da Quitanda, por se tratar de um ponto de trocas comerciais e portuárias dos 
produtos que chegavam via fluvial à capital.  

Na década de setenta a atividade portuária começa a perder investimentos devido à forte política de 
desenvolvimento das estradas de rodagem.  Atividades, como a residencial que garantiam dinâmica 
noturna ao local, também começam a perder força, fenômeno este muito recorrente nas cidades 
brasileiras na época.  

Há diversos grupos sociais que frequentaram ou frequentam a praça ao longo dos anos, um dos mais 
emblemáticos é o dos engraxates que, dia- a- dia, aproveita o movimento frequente de pedestres para 
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exercer seu ofício (Figura 14). Os engraxates têm uma importância significativa para a memória deste 
espaço. Grupos como este assistiram aos tempos áureos do centro histórico da cidade, a efervescência da 
sociedade que frequentava o local e acompanharam as modificações que ocorreram na praça ao longo do 
tempo.  

Os jogadores de dama e dominó são outro grupo com presença constante na praça, alguns deles 
frequentam o lugar há mais de trinta anos (Figura 15). Geralmente formado por aposentados, moradores 
de rua e desempregados que usam cotidianamente este espaço público para o entretenimento e a prática 
do convívio com outros indivíduos. Eles estabelecem uma relação de vínculo afetivo com a praça. No que se 
refere a esse vínculo: 

A condição humana de estar no espaço pressupõe ter acesso a um lugar, relacionar-se, 

realizar a transformação e ter consciência disto. Assim se levarmos em consideração as 

mais amplas referências das integrações sociais, tais vínculos podem ser aprendidos, 

fundamentalmente por meio de três expressões: apropriação, valorização e consciência. 

(HEIDRICH, 2001, p. 77 – 78) 

 

Figura 14 - Engraxates. 
Fonte 14: autoras. 
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Fonte 15: autoras 
Figura 15 - Jogadores de dama e dominó. 

Algumas memórias da Alfândega se dissolveram no decorrer da história ou foram apagadas, deixando 
apenas poucos vestígios. Como na época em que a Praça se chamava Largo da Quitanda e era local onde 
negros escravizados se relacionavam entre si e com o restante da população da região. A praça abrigava o 
comércio feito por negras quitandeiras que vendiam ervas curativas e produtos alimentícios. Como marca 
desse período e destacando a importância da praça para a população negra, na pavimentação foi inserida a 
Pegada Africana (figura 16). Uma obra de arte feita por Vinícius Vieira que ressignifica as pedras 
portuguesas do local, de modo que afirma a Praça da Alfândega como um dos lugares de existência do 
Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre.  

 
Figura 16 - Pegada Africana, marco da presença da população Negra na Praça da Alfândega. 
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Fonte 16: Porto Imagem. 

Hoje a Praça da Alfândega é um lugar de passagem, de encontro, de descanso, de trabalho, ou seja, um 
espaço de pluralidade. Tem sua estrutura modificada ao longo do dia e do ano, sendo palco para eventos 
efêmeros da capital. Destes eventos tem destaque a Feira do Livro que ocorre anualmente na praça desde 
1955 e mobiliza milhares de pessoas que frequentam o local durante a feira. 

 Tanto os fatos históricos quanto os presentes mencionados consolidam a Praça da Alfândega como um 
marco referencial para Porto Alegre. Tornando-a um lugar de memória, uma vez que permite ao visitante 
uma retomada ao passado histórico da cidade.  

A praça abriga prédios com valores simbólicos para história da cidade: Memorial do Rio Grande do Sul 
(antigo Correios e Telégrafos), o Museu de Artes do Rio Grande do Sul (antiga Delegacia Fiscal), Santander 
Cultural (antiga sede do Banco do Comércio), Edifício do Clube do Comércio, Edifício do antigo Cinema 
Imperial e Edifício do Banco Safra. Devido a esse contexto histórico e sua ligação com a identidade cultural 
porto-alegrense a praça é considerada um lugar de memória. 
 

OS MUSEUS COMO LUGARES DE MEMÓRIA 

Ao longo dos anos os museus ganham força no cenário das cidades. Um espaço que anteriormente era 
contemplado somente pelo clero e nobreza passa a fazer parte da coletividade com a ruptura social 
produzida pela Revolução Francesa. Devido a esses fatos torna-se uma instituição aberta ao público, que 
ganhou diversas classificações (museu colagem, virtual, minimalista, memorial, casa-museu, entre outras). 
Este artigo não se dedica a essas ou outras possíveis classificações, mas especificamente a museus que 
possuem uma ligação de identidade cultural com a cidade, que resgatem um passado que se perdeu, ou 
que desejem ser preservados, seja através da requalificação do edifício como museu, seja por objetos que 
representem a cultura da comunidade. 

O museu é considerado lugar de memória em dois momentos, o que não impede que ocorram 
simultaneamente. Primeiro, quando a própria edificação representa um momento histórico relevante, ou 
seja, é em si símbolo para cidade. Segundo, no interior da edificação o visitante entra em contato com 
objetos que o fazem recordar a história vivida pelas gerações anteriores. Em ambas as situações, estamos 
tratando de patrimônio histórico por serem, respectivamente, um bem imóvel  e um bem móvel possuindo 
valor inestimável  para uma sociedade, um povoado ou uma região.  

O conceito de patrimônio, por sua vez, ganhou um novo sentindo com o passar dos anos. Inicialmente o 
termo considerava apenas edificações monumentais como patrimônio. Mais tarde outras de menor escala 
também começaram a fazer parte do conceito. Na contemporaneidade, o entendimento do patrimônio, 
não mais se resume aos monumentos e amplia-se ao conjunto ou paisagem, a partir da consideração de 
valores de memória e história. 

É a partir do patrimônio, da cultura e dos costumes que se forma a identidade cultural de uma população. 
O museu como lugar de memória demonstra, não só materialmente, essa identidade, mas também tem 
função de transmissão da memória. De modo que reforça o caráter de coletividade muitas vezes perdidos 
em decorrência da globalização.   
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Segundo Prochnow (2017) todas as maneiras de manipular o preexistente reforçam um componente 
importante da memória: a evolução. O patrimônio não tem como permanecer congelado com o tempo, 
entre história e memória emerge o patrimônio. Por isso o museu como lugar de memória retrata o 
histórico, a cultura de um lugar. Possui reminiscências do passado que estão expostas no presente, logo ele 
também é considerado patrimônio cultural. 

Dentre os edifícios representativos ao redor da Praça da Alfândega, três -MARGS, Memorial e Santander 
Cultural- sofreram uma mudança de uso se qualificando como museus(figura 17 e 18). Ao entrar nesses 
museus, o visitante consegue resgatar parte da memória social de Porto Alegre, de modo que os tornam 
amostras de museus carregados de memória coletiva. 
 
 

 

 

Figura 17 - Localização dos Três museus na Praça Alfândega. 
Fonte 17: Google Earth. 

 
 

 
Figura 18 – Fachada dos Três museus na Praça Alfândega. 

Fonte 18: Desenho das autoras. 
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O Memorial do Rio Grande do Sul encontra-se instalado no Antigo prédio dos Correios, conhecido por fazer 
par com o MARGS, já que ambos foram construídos pelo mesmo arquiteto e no mesmo período no entorno 
da Praça da Alfândega(figura 19). A construção do prédio inicia 1910 e se conclui em 1913, projetado por 
Theodor Wiederspahn, responsável por parte da arquitetura mais significativa da capital, apresenta um 
estilo eclético com forte influência do barroco alemão. Tombado em 1980, o edifício passou, a partir 
de 1998, por um processo de restauração para recuperar suas características originais e adequá-lo para a 
instalação do Memorial do Rio Grande do Sul. O Memorial foi criado 1996 por meio de uma parceria entre 
governo Federal e Estadual, trata-se de um centro cultural histórico voltado para a preservação da cultura 
gaúcha, abriga em sua exposição permanente pertences e artefatos dos costumes gaúchos. O memorial se 
enquadra nos dois aspectos que levam um museu ser considerado lugar de memória: primeiramente por 
estar inserido em uma edificação com valor histórico e arquitetônico relevante para cidade, e também por 
seu interior abrigar objetos simbólicos da tradição local (figura 20). 

 
Figura 19 - Memorial do Rio Grande do Sul. 

Fonte 19: Acervo das autoras. 
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Figura 20 - Memorial do Rio Grande do Sul e seus objetos simbólicos. 

Fonte20: Acervo das autoras. 

Semelhante ao Memorial, é o caso do Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS) que se encontra na 
antiga Delegacia Fiscal de Porto Alegre (figura 21). A proposta de Wiederspahn para edificação tem como 
partido dois eixos de simetrias ortogonais, trata-se de um edifício quarteirão com dois pavimentos sobre 
um porão elevado, ocupando quase que integralmente o terreno. Seu ano de construção data 1913, porém 
o prédio só passou a ser usado como museu em 1978. A edificação incluída no rol de bens 
imóveis tombados pelos Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1981 
e Estadual (IPHAE) em 1985. No fim dos anos 90 foi completamente restaurado e suas instalações foram 
adaptadas para fazer dele um museu de acordo com as convenções museológicas contemporâneas e capaz 
de receber mostras de nível internacional, ainda que suas dimensões sejam relativamente modestas. Sendo 
assim, embora o acervo do MARGS não contenha um acervo simbólico que represente a cultura gaúcha, ao 
visitar o museu é possível entrar em contato com passado em razão de que seu interior permanece em 
grande parte a arquitetura contemporânea à sua construção. 
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Figura 21 - MARGS. 

 Fonte21: Acervo das autoras. 
 

Por último, o edifício do Santander Cultural (figura 22) sediava a antiga sede do Banco Nacional do 
Comércio, construído entre 1927 e 1932, possui estilo Eclético com predominância do Neoclássico. Com 
projeto do engenheiro Hipólito Fabre e colaboração dos arquitetos Theodor Wiederspahn e de Fernando 
Corona. Este que acabou por indicar o arquiteto polonês Stephan Sobczak para desenvolver o projeto de 
interiores da edificação. Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual (IPHAE) em 
1987 e em 1998 restaurado pelo Santander Banespa, onde foi adaptado para ser um moderno centro 
de arte e cultura. O projeto de restauro manteve e recuperou ao seu esplendor original os grandes espaços, 
a ornamentação suntuosa, os ricos vitrais e mármores, que hoje mantêm diálogo marcante e mutuamente 
benéfico com as muitas exposições de arte contemporânea, shows de música popular e eventos diversos 
que acontecem ali. No seu subsolo há um acervo permanente narrando a história do Banco do Comércio 
(figura 23).  
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Figura 22 - Santander Cultural. 
Fonte22: Acervo das autoras. 

 

 
Figura 23 - Subsolo com Acervo Permanente do Banco do Comércio no Santander Cultural. 

Fonte 9: Acervo das autoras. 

Esses três museus são considerados lugares de memória pelo entorno histórico em que estão inseridos, por 
representarem a arquitetura emblemática de um período, pelo envolvimento de importantes arquitetos da 
região, como Theo Wiederspahn e Fernando Corona, e pelos objetos simbólicos contidos no seu interior. 
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Figura 24 - Da esquerda para direita.: MARGS, Memorial do RS e Santander  vistos a partir da Praça da Alfândega. 

Fonte 24: Graziela Maciel. 
 

CONCLUSÕES 

As perdas do passado começam a ser notadas com o surgimento da aceleração da história, onde 
acontecimentos se transformam em fatos constantemente. Sendo assim, guardar e lembrar fatos históricos 
se tornam uma questão relevante. Por isso os museus ao remeterem o passado social ganham importância, 
evitando a perda da identidade coletiva diante das transformações do presente. 

Os museus considerados lugares de memória são restos de um passado que permanecem no presente, 
para possivelmente se perpetuarem no futuro. A história cultural da sociedade se mantém através desses 
espaços. O visitante tem contato com elementos que remetem fatos da coletividade do seu contexto 
urbano ou do contexto em que está percorrendo. 

O estudo de caso dos Museus da Praça da Alfândega em Porto Alegre retrata os lugares de memória. Antes 
mesmo de ingressar na praça e nos prédios, o próprio entorno em que estão inseridos é carregado de 
memórias. Do mesmo modo, o ato de deixar explícito vestígios de suas funções originais permitem um 
contato com a história da capital. Para que o lugar de memória se consolide como fonte histórica e tenha 
sua função atingida é necessário pensar na construção narrativa histórica transmitida. Podendo assim 
contar fatos relevantes do passado, gerando e mantendo memórias sociais para formar e preservar a 
identidade cultural da população. 

A partir da observação da relação entre a Praça da Alfândega e os museus que a mesma abriga, faz-se 
possível um exercício de memória. A Praça, relacionada com o início da história da cidade vem ao longo do 
tempo apresentando significado, constituindo um lugar de importância para a memória coletiva da cidade. 
Os museus hoje consolidados na mesma, representam rearquiteturas e uma nova configuração, 
constituindo um complexo cultural. Neste sentido, a complexidade do entendimento do complexo da praça 
e os três museus apresenta-se como um sistema de memória coletiva a partir dos valores imateriais que 
carrega e transmite. 
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M.E.S. E GALERIA ADRIANA VAREJÃO: ENCONTRO DE DUAS CORRENTES. 

MINISTRY OF EDUCATION AND HEALTH AND ADRIANA VAREJÃO GALLERY: MEETING OF TWO 
CURRENTS. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALUD Y GALERÍA ADRIANA VAREJÃO: ENCUENTRO DE DOS 
CORRIENTES. 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE. 

RESUMO: 
Candido Portinari assina os painéis em azulejos que revestem dois planos externos do edifício do Ministério de Educação 
e Saúde do Rio de Janeiro, “Conchas e Hipocampos” e “Estrelas do Mar e Peixes”, os quais se destacam dos demais 
elementos artísticos presentes nos ambientes externos da edificação. O mar e certos elementos de seu ecossistema 
imprimem a ideia de movimento, fluidez e leveza em paredes estáticas de base. A arte está à serviço da arquitetura e 
vice-versa. Adriana varejão, artista plástica contemporânea e autora das obras de arte de sua galeria homônima em 
Inhotim, assina o conjunto de painéis “Celacanto provoca Maremoto” da sala de exposições principal. Também assina 
“Panacea Phantastica” e “Pássaros”, azulejarias que estampam elementos da arte e arquitetura externos da galeria. 
Varejão pinta um dos painéis de Celacanto, e azulejos exteriores, em momento anterior à concepção da galeria dedicada 
às suas obras, porém através do projeto arquitetônico de Rodrigo Cerviño Lopez, completa um conjunto de quatro 
painéis que definem superfícies, um mar cacofônico, do interior de uma caixa de concreto suspensa e fechada da 
construção. A arquitetura está à serviço da arte e vice-versa. Cerca de 63 anos separam estes exemplares, concebidos 
em contextos históricos indiscutivelmente distintos. Estratégias de projeto, programas e outra série de fatores também 
os separam. Porém, é possível perceber, quando os confrontamos, que a arte participa como elemento ativo nesses 
projetos. Os espaços e as obras artísticas são elementos de uma composição conjunta. As obras reforçam as qualidades 
dos espaços e a inversa é verdadeira. A integração das artes é componente dos projetos. Ao nos atentarmos para os 
protagonistas “Conchas” e “Estrelas” no M.E.S. e “Celacanto” na Galeria Adriana Varejão, existe um encontro de ideias 
passíveis de serem investigadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Galeria Adriana Varejão; Ministério de Educação e Saúde; Integração das Artes. 

ABSTRACT: 
Candido Portinari signs the panels of glazed tile, which coat two external surfaces of the Ministry of Education and Health 
building of Rio de Janeiro, “Shells and Hippocampus” and “Starfishes and fishes”, which stand out from the other artistic 
elements present in the external settings of the building. The sea and certain elements of its ecosystem imprint the idea 
of movement, fluidity and lightness on the static walls of the basis. The art is at the service of architecture and vice versa. 
Adriana Varejão, contemporary plastic artist and author of works of art from her homonymous gallery at Inhotim, signs 
the collection of panels “Coelacanth provokes Tidal Wave” at the main exposition’s room. She also signs “Panacea 
Phantastica” and “Birds”, glazed tiles which coat art and architecture elements outside of the gallery. Varejão paints 
one of the panels of “Coelacanth”, and exterior glazed tiles, prior to the conception of the gallery dedicated to her works, 
however, through Rodrigo Cerviño Lopez’s architectural project, completes a set of four panels which define surfaces, a 
cacophonous sea, in the interior of the  suspended and sealed concrete box of the construction.  The architecture is at 
the service of art and vice versa. About 63 years separate these examples, conceived in undoubtedly distinct historical 
contexts. Project strategies, programs and other series of factors also dissociate them. Nevertheless, it is possible to 
perceive, as we compare them, that the art participates as an active element in these projects.  Spaces and artistic pieces 
are elements of a collective composition. The pieces reinforce the qualities of spaces and the reverse is veritable. The 
integration of the arts is a component of the projects. As we consider the protagonists “Shells” and “Seashells”  at the 
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Ministry of Education and Health building, and “Coelacanth” at Adriana Varejão’s Gallery, there is a meeting of ideas 
liable to be investigated.  
KEYWORDS: Adriana Varejão Gallery; Ministry of Education and Health; Integration of the Arts. 

RESUMEN: 
Candido Portinari firma los paneles en azulejos que cubren dos planes externos de la construcción del Ministerio de 
Educación y la Salud de Río de Janeiro, "Conchas e Hipocampos" y "Estrellas del mar y Peces", os cuales se destacan de 
los demás elementos artísticos presentes en los ambientes externos de la edificación. El mar y ciertos elementos de su 
ecosistema imprimen la idea de movimiento, fluidez y ligereza en paredes estáticas de base. El arte está al servicio de la 
arquitectura y al revés. Adriana Varejão, artista plástica contemporánea y autora de las obras de arte de su galería 
homónima en Inhotim, firma el conjunto de paneles "Celacanto provoca Maremoto" de la sala de exposiciones principal. 
También firma "Panacea Phantastica" y "Pájaros", azulejos que estampan elementos del arte y arquitectura externos de 
la galería. Varejão pinta uno de los paneles de “Celacanto”, y azulejos exteriores, en un momento anterior a la 
concepción de la galería dedicada a sus obras, pero a través del proyecto arquitectónico de Rodrigo Cerviño Lopez, 
completa un conjunto de cuatro paneles que definen superficies, un mar cacofónico, del interior de una caja de hormigón 
suspendida y cerrada de la construcción. La arquitectura es servida por el arte y viceversa. Cerca de 63 años separan 
estos ejemplares, concebidos en contextos históricos indudablemente distintos. Estrategias de diseño, programas y otra 
serie de factores también los separan. Sin embargo, es posible percibir, cuando los confrontamos, que el arte participa 
como elemento activo en esos proyectos. Los espacios y las obras artísticas son elementos de una composición conjunta. 
Las obras refuerzan las cualidades de los espacios y la inversa es verdadera. La integración de las artes es componente 
de los proyectos. Al atarnos a los protagonistas "Conchas" y "Estrellas" en el M.E.S. y "Celacanto" en la Galería Adriana 
Varejão, existe un encuentro de ideas pasibles de ser investigadas. 
PALABRAS-CLAVE: Galería Adriana Varejão; Ministerio de Educación y Salud; Integración de las Artes.  
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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

O edifício do Ministério de Educação e Saúde é notório ícone da arquitetura moderna brasileira da década 
de 1930. Conjunto de arte e arquitetura do primeiro período da arquitetura moderna no Brasil, o período de 
“Incubação” referido por Comas1, é constante tema de inúmeras pesquisas acadêmicas e publicações.  

Edificação institucional, construída por iniciativa do então Ministro de Educação e Saúde Gustavo Capanema 
e localizada na antiga capital do país, sob consultoria de Le Corbusier imposta pelo próprio2, foi projetada 
pela equipe de arquitetos, liderada por Lucio Costa, que contou com Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, 
Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcellos, integrantes da referenciada Escola Carioca3. A 
edificação é símbolo especialmente no que diz respeito à modernidade e progresso do país, e se destaca no 
contexto de seu surgimento como edificação na qual a integração das artes é explorada; arte e arquitetura 
se encontram e evidenciam uma à outra sem a perda de suas peculiaridades, munidas de nítido contraste 
plástico4. 

O Ministério de Educação e Saúde conta com um conjunto de obras de diversos artistas plásticos em espaços 
distintos, das quais a maioria foi encomendada especificamente para esta edificação: 

   [...] pequeno busto de Vargas, que Celso Antônio esculpiu em 1945, colocado no vestíbulo 
   principal de acesso. [...] a imagem dos dois jovens criada por Bruno Giorgi foi colocada em 
   1947, na parte posterior ao jardim de Burle Marx, na área da rua Pedro Lessa. [...]Celso 
   Antônio produziu três estátuas: a Mulher Reclinada, colocada no terraço-jardim do ministro; 
   a Mãe, sobre a escada helicoidal do salão de exposições e Mulher de Cócoras, também 
   chamada de A Índia, situada no escritório do presidente do IPHAN, Rodrigo Melo Franco de 
   Andrade. [...] A escultura de uma Jovem de Pé, realizada por Bruno Giorgi, situada no  
   vestíbulo do elevador privado do ministro [...] Por último, a figura solene [...] da Mulher de 
   Adriana Janacópulos, situada no terraço-jardim do ministro, distingue-se das outras pela sua 
   rigidez e Obscuridade [...] A substituição do tema da Vitória de Samotrácia pela do Prometeu 
   lutando contra o abutre foi sugestão de Lipchitz. [...] Não cabe aqui descrever as  
   transformações da escultura, içada ao muro (do teatro do M.E.S.) em 1945. (SEGRE; BARKI; 
   KÓS e BOAS, 2006). 

                                                           
1 “Pode-se tomar como momento inicial, ou como “incubação”, o começo da década de 30. [...] A incubação poderia ser delimitada 
de 30 a 36, pois em 36 surgem, mais ou menos juntos, três projetos, que definitivamente lançam as bases da Arquitetura Moderna 
Brasileira. São eles: a ABI, dos irmãos Roberto, o projeto do Ministério da Educação e o projeto para a Cidade Universitária do Rio de 
Janeiro, ambos de Lúcio e equipe.” (COMAS, 2012, p. 11). 

2 “Outra coisa: uma leitura bem feita dos documentos de Cecília Rodrigues dos Santos mostra que Le Corbusier foi convidado por 
Lúcio não para o Ministério e sim para a Cidade Universitária. Mas quando Monteiro de Carvalho, que é o intermediário, conta que 
está sendo feito o projeto do Ministério da Educação, Le Corbusier impõe como condição a consultoria do projeto”. (COMAS, 2002, 
p. 12). 

3 O termo Escola Carioca teria surgido a partir de texto de Mario de Andrade sobre a Exposição Brazil Builds no Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque de 1943: "a primeira escola, o que se pode chamar legitimamente de 'escola' de arquitetura moderna no 
Brasil, foi a do Rio, com Lucio Costa à frente, e ainda inigualada até hoje".  (ANDRADE, Mário de. Brazil Builds. Folha da Manhã, São 
Paulo, 23 mar. 1944). A produção da Escola Carioca foi chamada, a partir da referida exposição, de brazilian style. 

4 “A síntese, se existe, é de outra natureza; é um exercício compositivo de integração que não necessariamente pressupõe um 
universo anterior, estável, de elementos homogêneos, e mesmo de recursos estratégicos familiares entre si. Não pode ser 
compreendida apenas nos termos de uma unidade iconográfica ou estilística. Ao contrário, [...] se deleita na produção do contraste, 
na oposição declarada.” (CABRAL, 2015). 
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Figura 1: Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro- Painel “Conchas e Hipocampos”, Cândido Portinari, 1941. 
Fonte: AUTORA (2017). 

 

 

Figura 2: Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro- Painel “Estrelas do Mar e Peixes”, Cândido Portinari, 1941. 
Fonte: KON, Nelson (<http://www.nelsonkon.com.br/fotos/lcome_02g.jpg>. Acesso em: 20 de maio de 2018). 

 

Além destas esculturas, há também os jardins de Burle Marx, no pavimento da praça de acesso à edificação 
e no terraço de cobertura da barra horizontal, e as obras do pintor Candido Portinari. Deste artista, há um 
conjunto de obras, como os mencionados painéis de azulejos “Conchas e Hipocampos” (Figura 1), em plano 
cego voltado para a rua Graça Aranha, e “Estrelas do Mar e Peixes” (Figura 2), junto a área de pilotis do acesso 
principal do edifício, bem como os azulejos em padrões repetidos que revestem superfícies ao nível térreo 
do volume do terraço jardim, todos executados por Paulo Rossi Osir.  

Há também as pinturas murais “Jogos Infantis” que se encontram no salão de mesmo nome, no segundo 
pavimento. No Salão Portinari, no mesmo pavimento, situam-se ainda doze afrescos do artista, intitulados 
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“Ciclos Econômicos”. Os quadros “Quatro Elementos” (Água, Terra, Fogo e Ar) situam-se nos escritórios de 
cargos elevados, acessados pelo Salão Jogos Infantis. As pinturas encontram-se no interior, painéis azulejados 
no exterior. 

Os painéis azulejados “Conchas e Hipocampos” e “Estrelas do Mar e peixes” invocam a herança portuguesa 
da tradição em revestimentos de fachadas com azulejaria nos tons de branco e azul. Também estabelecem 
com demais elementos basais da edificação determinadas relações compositivas. Há controvérsias a respeito 
de quem teria sido responsável pela adoção dos azulejos no edifício. Alguns autores atribuem à Le Corbusier5 
o papel de incentivador em função de sua presença no Brasil entre os anos de 1929 e 1936. Outros creditam 
à Lucio Costa6 o emprego da azulejaria em razão de suas experiências anteriores com a arquitetura 
neocolonial.  

Se não há unanimidade sobre quem teria incentivado seu uso, o consenso entre SEGRE; BARKI; KÓS e BOAS 
(2006) sobre a importância destes painéis na composição do edifício é evidente. Os autores relacionam a 
relevância das obras em azulejaria de Portinari a determinados fatores, tais como:  a) elementos que 
produzem a conexão entre a arquitetura moderna e a tradição portuguesa, b) que transmitem a sensação de 
“leveza aos muros” e sublinham a independência entre planos e estrutura, c) contribuem para a construção 
de uma “imagem complexa” para a obra, que deixa de ser reflexo da arquitetura moderna internacional e 
adquire outros significados, d) integram a edificação à paisagem “através dos temas marinhos” e e) 
estabelecem relações formais com os jardins projetados por Burle Marx.  

Os referidos autores abrem caminho para maiores considerações sobre estes aspectos. No que diz respeito 
aos painéis azulejados como elementos que permitem a conexão entre a arquitetura moderna e a tradição 
neocolonial, Lucio Costa defendeu seu emprego: “Sendo o azulejo um dos elementos tradicionais da 
arquitetura portuguesa, que era nossa, pareceu-nos oportuno renovar-lhe a aplicação” (COSTA, 1953).7  

A retomada do emprego do azulejo português, que se mostrava em edificações da arquitetura neocolonial 
no Brasil, especialmente as de autoria de Victor Dubugras8, contribuiu para a construção de uma arquitetura 
de características próprias e para o resgate de um elemento compositivo que desde sua origem assume um 
duplo significado: componente arquitetônico, como revestimento de alta resistência aos efeitos climáticos 
sobre a construção, e componente artístico, quando o conjunto de peças resultam em uma composição. A 
cor e o material reverenciam os monumentos antigos neocoloniais, o que reforçaria o caráter monumental 
do M.E.S. 

                                                           
5 “Se o conjunto de pinturas e esculturas foram episódios isolados, os azulejos do embasamento constituíram a síntese da integração 
das artes com a arquitetura. Sua existência, promovida por Le Corbusier, entusiasmado com os painéis da igreja de Nossa Senhora 
da Glória do Outeiro e com a arquitetura carioca neoclássica [...]” (SEGRE; BARKI; KÓS e BOAS, 2006). 

6 “Outros autores, especialmente Lúcio Costa, defendem que o movimento neocolonial é responsável pela retomada do uso do 
azulejo, que naturalmente foi incorporado ao movimento moderno como parte da retomada de valores nacionais. Lúcio Costa, uma 
das figuras centrais no projeto desse edifício — e que iniciou sua carreira criando arquitetura no estilo neocolonial [...] reforça a 
hipótese do brilho e do azul na diminuição do peso da parede, mesma maneira que no barroco, não para confundir, e sim para 
esclarecer o edifício enquanto estrutura. [...]” (RUAS, 2014, p. 46). 

7 Reprodução da refutação feita na Revista manchete à críticas formuladas por Max Bill sobre as obras de arte do M.E.S., em 1953, 
in Lucio Costa: Sôbre Arquitetura. Porto Alegre: Uniritter, 2007, p. 257. 
8 “Os monumentos do Caminho do Mar, Pouso de Paranapiacaba, Cruzeiro Quinhentista, Rancho da Maioridade e Padrão do Lorena 
[...] É importante notar que, nas fachadas desses monumentos, Dubugras usa também a associação do granito ao azulejo, tal como 
aparece no edifício do M.E.S.” (RUAS, 2014, p. 49). 
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Figura 3: Planta baixa do pavimento térreo do Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro. A- Bloco basal composto pelo terraço-jardim. B- 

Parede composta pelo painel “Estrelas do Mar e Peixes”. C- Parede composta pelo painel “Conchas e Hipocamos”.  
Fonte: (<https://www.archdaily.com.br/br/01-134992/classicos-da-arquitetura-ministerio-de-educacao-e-saude-slash-lucio-costa-e-equipe>. 

Acesso em: 20 de maio de 2018). 

Sobre a sensação de leveza transmitida pelos azulejos, observa-se que na relação de ambos os painéis com 
o volume nos quais se encontram, existe uma função arquitetônica desempenhada pelos mesmos. Como já 
mencionado, os dois murais revestem superfícies externas de um bloco basal, o qual se encontra sob um dos 
extremos do bloco elevado, destinado aos escritórios do Ministério. Paralelo à esse e no outro extremo do 
bloco elevado, há o segundo bloco basal, sustentado em parte por pilotis e sobre o qual se encontra o terraço 
jardim de Burle Marx. Neste bloco, há um teatro e salão de exposições (Figura 3-A), em cujas paredes há 
também azulejos de revestimento. Os blocos da edificação, três ao total, possuem estrutura independente 
em concreto armado aparente, o que pressupõe que paredes internas e externas têm como finalidade 
compartimentação ou vedação.  

No entanto, o volume basal menor é caracterizado por duas paredes contínuas, uma voltada para a rua Graça 
Aranha (Figura 3- C) e outra paralela, direcionada para os pilotis do saguão (Figura 3-B). Estas paredes se 
alinham com os pilares próximos ao seu perímetro, induzindo a percepção de que estes planos sejam 
elementos de suporte, o que não condiz com suas funções. Optou-se, para minimizar este efeito, empregar 
os painéis azulejados sobre suas superfícies, sublinhando assim o caráter de vedação dos planos, bem como 
lhe imprimindo a qualidade de mural artístico, dado a composição dos azulejos. Ao contrário das peças 
azulejadas do volume basal que sustenta o terraço jardim, no volume paralelo à esse as peças individuais não 
se repetem plenamente, como num padrão, mas completam um desenho total em cada parede. A noção de 
bloco de suporte é então suavizada pelos murais. 

Em se tratando dos painéis azulejados como contribuição para a construção de uma “imagem complexa” do 
M.E.S., trata-se de um projeto não apenas baseado em princípios da arquitetura internacional em voga, 
especialmente os cinco pontos Corbusianos9, mas que conjuga o moderno com o tradicional (os azulejos, os 

                                                           
9 “A partir da difusão do edifício do MES na década de quarenta até aos ensaios mais recentes, não foi dada a real importância ao 
vínculo entre a arquitetura e as artes plásticas na sede do Ministério. Predominou a interpretação dos “cinco pontos” de Le Corbusier, 
a liberdade compositiva do conjunto e sua adequação ao clima tropical. (SEGRE; BARKI; KÓS e BOAS, 2006). 

5711



 

canteiros dos espaços abertos, a ideia de caráter monumental explorada em edificação símbolo de uma 
instituição federal inserida em bairro histórico, dentre outros) e a obra de diversos artistas com uma 
composição volumétrica própria dos arquitetos brasileiros. Os painéis azulejados, o conjunto de obras de 
arte, os jardins de Burle Marx, a inserção e composição “porosa”10 dos volumes, dentre outros, possibilitam 
esta leitura. À imagem complexa, soma-se a ideia de democratização da arte em espaço construído durante 
governo de regime ditatorial. 

O conexão entre edificação e paisagem natural reforçada pelos temas marinhos dos painéis, bem como a 
relação entre os esses e os jardins de Burle Marx, são outros fatores atrelados à importância dos azulejos de 
Portinari apontados pelos autores. Dado ao contexto em que se insere o M.E.S., o qual é circundado por 
quadras densas e compostas por edifícios administrativos de grande altura, um conjunto de soluções 
adotadas buscou amenizar a abstração e aridez existente.  

A elevação do volume principal e maior sobre pilotis, a transformação do solo da quadra do edifício em uma 
praça e rua interna para pedestres, a integração com a natureza nesta praça através da inclusão dos jardins 
do Burle Marx e a integração das artes nos espaços internos e externos foram os elementos incorporados 
que atuaram como um contraponto às linhas ortogonais das construções: 

   Os azulejos ‘humanizaram’ o vocabulário abstrato da arquitetura, resgatando não somente 
   uma tradição que havia sido perdida, mas também com seu brilho e brancura reafirmavam a 
   luminosidade tropical diante dos sombrios edifícios do centro urbano. Permitiram um diálogo 
   ‘natural’ com o passante que, ao atravessar o espaço da colunata, se encontrava em um oásis 
   vegetal e marinho — para Burle Marx, a inspiração provinha dos meandros dos rios da  
   Amazônia11; para Portinari foi a fauna da baía de Guanabara  - cuja sensualidade era  
   antagônica ao rigor da racionalidade arquitetônica. (SEGRE; BARKI; KÓS e BOAS, 2006). 

A temática marítima, de referência à natureza, dos murais, somada à sinuosidade das formas nos painéis de 
Portinari, esta última característica que também se observa nos canteiros ameboides de Burle Marx (Figura 
4), contribuem para a identificação de uma relação entre o paisagismo e a arte existente.  As cores dos murais 
contrastam com as que se apresentam nas edificações vizinhas e com o cinza que predomina nos volumes 
do M.E.S. Assumem um papel importante na “ilusão de movimento” sobre elemento estático: 

   O próprio material de que é feito o azulejo (o esmalte azul e branco conferindo-lhe um brilho 
   irregular, já faria o olho brincar no seu nacarado); a decoração em azul, cor da  
   desmaterialização, da imagem, do impalpável…tudo contribui para dar a ilusão de  
   movimento. (RUAS, 2014, p. 44). 

                                                           
10 “É uma qualidade característica e que deriva do uso reiterado da variante do arranjo do vazio entre dois volumes sólidos, no qual 
o elemento intermediário é um buraco que revela a profundidade do volume construído e geralmente é encontrada em sua base, 
que inclui percursos públicos ou semi-públicos através desta. [...] A porosidade está presente em quase todos os projetos 
proeminentes do período 1936-1945. No M.E.S., o buraco é um hipostilo porticado e retangular entre duas esplanadas Norte e Sul e 
dois acessos Leste e Oeste.” (COMAS, 2010, p. 59, tradução nossa). 
11 Não parece haver consenso sobre a inspiração de Burle Marx para as formas orgânicas de seu paisagismo. Comas (2010, p. 57), 
baseado no livro de Hitchcock “Painting Toward Architecture” (1948), relata que este autor conecta o surrealismo abstrato das 
esculturas do artista Jean Arp às curvas livres da Escola Carioca, especialmente às de Niemeyer e Marx. Comas acrescenta que os 
jardins de Burle Marx parecem traduzir-se diretamente em um biomorfismo abstrato. Também cita as curvas dos pitorescos jardins 
de Grandjean de Montigny e Auguste Glaziou no Brasil, ressaltando os canteiros e lagoas de formas ameboides nas composições 
presentes em praças de cidades pequenas a partir do final do século XIX. 
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Figura 4: Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro- Painel “Estrelas do Mar e Peixes” sob pilotis e jardins de Burle Marx atrás. 

Fonte: BRAVO, Sebastian (<https://www.flickr.com/photos/bravosebastian/471129749/>. Acesso em: 20 de maio de 2018). 

O mar da cidade é capturado nos planos das paredes a nível da praça. A corrente marítima estampa as 
superfícies que se voltam para onde há passos de pedestres, onde há movimento.  Sobre os pilotis, a 
abstração impera; ao nível dos pilotis e praça, bem como no terraço jardim, as formas da natureza, os planos 
azulejados e as esculturas humanas dialogam com as retículas de brises, esquadrias e pilotis. A natureza 
dialoga física e representativamente com o espaço público da edificação.  A ideia de movimento das águas 
capturado ou de corrente marítima impressa em elemento construtivo estático, a fim de produzir efeitos 
visuais no observador, foi interpretada por Portinari a fim de ressaltar a ideia de contraste na composição, 
preconizada pela equipe de Lucio Costa. Este contraste também é outro fator responsável pela complexidade 
que se atribui ao projeto. 

GALERIA ADRIANA VAREJÃO 

As telas de “Celacanto Provoca Maremoto” de Adriana Varejão, a obra-prima da Galeria que leva o nome da 
artista em Inhotim, bem como as azulejarias dos elementos arquitetônicos e artísticos exteriores, 
apresentam certas relações compositivas com a construção que se aproximam do caso do Ministério de 
Educação e Saúde. Além destes elementos artísticos, observa-se que em ambas as edificações há outras 
obras, de pinturas à esculturas, as quais também estão situadas em ambientes projetados para recebe-las. 
No entanto, os painéis azulejados de Portinari e Varejão ocupam espaços que denotam maior evidência na 
composição.  

Adriana Varejão e Rodrigo Cerviño Lopez, autor do projeto da Galeria homônima à artista, se conheceram 
anteriormente à colaboração em Inhotim. Lopez havia projetado o ateliê da artista no Rio de Janeiro. Já ao 
final de 2004, Lopez foi convidado por Varejão, na época noiva de Bernardo Paz, o empresário da mineração 
e idealizador do parque-museu, para visitar o local em que se situaria a Galeria. 6 meses após à visita, como 
conta à Serapião em entrevista para a Monolito (2011, p. 20), Lopez apresentou no casamento da artista e 
do empresário a maquete do projeto final da edificação. 
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Figura 5: Galeria Adriana Varejão. A- Volume. B- Espelho d’água. 

Fonte: (<http://blog.jovempan.uol.com.br/paulacarvalho/wp-content/uploads/sites/14/2017/11/inhotim-minas.gif>.  
Acesso em: 20 de maio de 2018). 

A construção foi idealizada como um volume prismático de faces compostas por dimensões e texturas 
equivalentes (Figura 5-A), incrustado na encosta de um morro e voltado com a parte semi-suspensa, posterior 
à cota mais alta do terreno, para um amplo espelho d’água (Figura 5- B), situado em área mais baixa. A caixa 
em concreto armado aparente, sem quaisquer aberturas em suas faces, imprime a sensação de flutuar sobre 
parte do espelho, o qual conecta exterior e interior e é marcado em seu centro por uma espécie de praça 
seca. Esta é pontuada pelo banco que apresenta os azulejos intitulados “Panacea Phantastica” (Figura 6-A) 
(serigrafia sobre azulejo) de 2003-2008, os quais revestem o elemento artístico e arquitetônico com figuras 
de 50 espécies de plantas alucinógenas.   

A praça conduz a uma passarela que percorre o espelho d’água e direciona os visitantes ao interior do 
pavimento inferior da galeria. Neste espaço, há uma sala de exposições, na qual a única face transparente, 
sob a forma de uma pele de vidro, delimita o exterior e interior. O plano envidraçado estabelece o limite 
entre o piso da sala de exposições inferior e a passarela que adentra o espelho d’água.  Demais planos, em 
concreto armado, se constituem em muros de contenção do morro. Cobrindo a totalidade de um destes 
planos, há o “O Colecionador” (Figura 6-B) (óleo sobre alumínio e poliuretano), 2008, um mural que retrata 
uma sauna revestida por azulejos brancos. A perspectiva imprimida à cena remete à ideia de ilusão de 
continuidade entre espaço retratado e o real, a sala da Galeria.  

Ao centro do espaço, a escultura “Linda do Rosário” (Figura 6-C) (óleo sobre alumínio e poliuretano), 2004, 
reproduz um plano de parede destruída, é revestido por azulejos e apresenta cerne de vísceras: “A obra foi 
inspirada no desabamento do Hotel Linda do Rosário, no centro do Rio de Janeiro, em 2002, cujas paredes 
azulejadas caíram sobre um casal num dos cômodos do prédio.”12 Após percorrer o este pavimento, o 
visitante é instigado a subir escadas que o conduzem a sala de exposições principal, a qual se encontra no 
interior da caixa de concreto suspensa. É também possível acessar esta sala a partir da cobertura da 
edificação.  

                                                           
12 Disponível em:<http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/linda-do-rosario/>. Acesso em 23 de janeiro de 
2018. 
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Figura 6: Galeria Adriana Varejão. Obras da artista: A- “Panacea Phantastica”, B- “O Colecionador”, C- “Linda do Rosário”, D- “Passarinhos”, E- 

“Carnívoras”. 
Fonte: AUTORA (2018). 

 

Ao topo do morro, uma passarela conduz o visitante ao pavimento superior, aberto e descoberto, da caixa 
de concreto. O espaço pode ser interpretado como um terraço e conjuntamente praça seca.  Contornando 
três lados da praça, há o banco-obra artística composta pelos azulejos de Varejão, “Passarinhos” (Figura 6-
D) (pintura à mão sobre azulejo) de 2003-2008, o qual retrata as espécies de pássaros encontradas na região 
mineira. Da praça da cobertura, o visitante pode descer três lances de rampas que acompanham 
externamente o formato do banco “Passarinhos”. Este elemento sublinha os limites de uma caixa dentro da 
caixa maior; a primeira constitui na sala de exposições principal. 

As rampas, por sua vez, ocupam o vão entre caixa interna e externa e conduzem ao saguão de acesso ao 
interior da edificação. O saguão direciona tanto à sala como a um espaço intermediário. Completando o 
quarto vão entre caixa interna e externa, há um vazio, o qual comunica visualmente os pavimentos superior 
e inferior da galeria. “Carnívoras” (Figura 6-E) (óleo sobre gesso), 2008, pinturas de plantas carnívoras em cor 
carmim, “formando um políptico” (LOPEZ, 2011, p. 58) encontram-se nos forros dos vãos entre vigas de sua 
cobertura e se escondem do visitante desatento; também estão direcionadas visualmente para “Linda do 
Rosário”, obra do pavimento inferior que está posicionada coincidentemente abaixo de “Carnívoras”. 

5715



 

Do caminho de subida pelas escadas do nível do espelho d’água, ou de descida das rampas do terraço-praça, 
o visitante acessa a sala de exposições principal. Adentrando o espaço, é confrontado com os quatro painéis 
de “Celacanto Provoca Maremoto” (Figura 7) (óleo e gesso sobre tela), originalmente um único plano criado 
para exposição na Fundação Cartier para a Arte Contemporânea entre 2004-2008, que mimetizam azulejos 
de grandes dimensões: 

 
Figura 7: Galeria Adriana Varejão. Obra: “Celacanto Provoca Maremoto”. 

Fonte: AUTORA (2018). 

Nesta obra de varejão, a herança colonial portuguesa, assim como nos painéis de Portinari para o M.E.S., é 
reverenciada através da representação dos azulejos e no uso das cores branco e azul.  Em ambos os casos, o 
elemento da água, especificamente o mar, está presente neste componente arquitetônico que assume 
caráter artístico; a ideia de composição de um mural a partir do conjunto de azulejos é referenciada pelos 
artistas. Varejão, no entanto, vai além. Resgata e desestrutura a temática das grandes navegações, ao passo 
que explora a turbulência de um maremoto composto por ondas espirais e rostos de anjos barrocos: 

   Do barroco e da azulejaria portuguesa são enaltecidas as principais referências históricas; e, 
   da própria história colonial que une Portugal e Brasil, são emanados os domínios do mar, o 
   grande elemento de ligação entre ‘velho’ e ‘novo’. Colocados nos 184 painéis – formando um 
   grid – Celacanto faz referência à maneira, aparentemente desordenada e casual, com a qual 
   são repostos os azulejos quebrados dos antigos painéis barrocos. Assim, o maremoto e as 
   feições angelicais – impressas nas pinturas – formam esta calculada arquitetura do caos, com 
   modulações cromáticas e compositivas, remetendo à cadência entre ritmo e melodia.13 

A decomposição e recomposição aparentemente desordenada dos azulejos é proposital. Da mesma forma 
que o fenômeno natural do maremoto perturba o ecossistema marítimo e intensifica a movimentação das 
águas, os painéis de Varejão buscam a imersão do visitante no caos. Também contribuem para um conflito 

                                                           
13 Disponível em:<http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/celacanto-provoca-maremoto>. Acesso em 23 
de janeiro de 2018. 
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de sensações, provocadas pela harmônica disposição ortogonal de peças que continuamente se mostram 
fragmentos descontínuos. Os “Azulejões” são elementos definidores do espaço arquitetônico, o qual passa a 
fazer parte da proposta artística de Varejão: 

   Ao entrar na sala, o visitante cai n'água. Varejão propõe um banho de mar. Essa experiência 
   se inscreve na tradição neoconcretista dos Núcleos (1960-1963) de Hélio Oiticica, arquitetura 
   de planos de pura cor no espaço. O espectador penetra na pintura. O mergulho, em Azulejões, 
   converte-se na experiência radical de um "caldo" da percepção, que desestabiliza o raciocínio 
   por imagens. (HERKENHOFF, 2001, parte 3). 

Assim como o artista neoconcreto Hélio Oiticica propôs determinadas obras que exploram a participação do 
público em experiências com geometrias e cores14, havendo também obras de sua autoria em Inhotim15, 
Adriana Varejão busca trazer o visitante para dentro de suas águas turbulentas. Não é despretensiosa a 
adoção de painéis que revestem a totalidade das paredes. A obra de arte, além de observada, passa a ser 
vivenciada: “A superfície craquelada cria texturas diferentes de acordo com a maneira como racha. Parecem 
escamas. Esse trabalho fala sobretudo do mar na arrebentação. O lugar onde as ondas quebram e as conchas 
se partem.” (VAREJÃO, 2004, p. 3). 

Acrescenta-se à ideia de movimento em sua obra outro aspecto, o qual a diferencia dos painéis de Portinari: 
As telas dos “Azulejões” apresentam protuberâncias que conformam rachaduras, como se o fenômeno 
retratado nos painéis fosse o responsável. Assim, a ilusão de um maremoto que provoca efeitos físicos nos 
planos do espaço da galeria ressalta o caráter imersivo da obra. 

A imersão também se relaciona com a introspecção. Da sala de “Celacanto”, não há permeabilidade visual 
com o exterior. A sala se encontra em caixa interna e confinada. Os percursos de acesso à obra também se 
articulam de forma a preparar o visitante para o evento introspectivo de interação com o maremoto. Como 
numa peregrinação rumo ao local sagrado, escada e rampas tornam o caminho rumo ao espaço de devoção 
árduo. A arte aqui é experiência sensorial e, possivelmente, dado os anjos barrocos representados em alguns 
“Azulejões” que contribuem para esta percepção, espiritual. 

ENCONTRO DE DUAS CORRENTES 

Buscou-se, ao longo do texto, investigar a confluência, e também divergência, de ideias que concernem as 
relações entre arquitetura e painéis azulejados de temáticas marítimas produzidos pelos artistas Cândido 
Portinari e Adriana Varejão. Ambos os autores das obras de arte referenciadas trabalharam com os temas do 
elemento artístico posto em relação com o espaço em que se insere. Portinari através de produção 
encomendada durante o desenvolvimento do projeto arquitetônico do M.E.S.; Varejão é contemplada com 

                                                           
14 “A espacialização da obra seria como uma pintura no espaço real, mas de maneira a compor um espaço além do quadro. Para 
Hélio, o fim do quadro não marcaria a morte da pintura, mas sua salvação. O espectador aos poucos deixava de se limitar a uma 
postura contemplativa e passiva, e envolvia- se com a obra, interagindo de alguma maneira com a proposta artística. [...] Os Núcleos 
e os Penetráveis, consideradas manifestações ambientais, passariam a apresentar o momento de efetivação da participação, 
possibilitada através da espacialização de estruturas da obra e manifestada pela imersão do indivíduo num estado de vivência da cor, 
no qual ele mesmo se torna propositor; o espectador penetra num campo de ação, em labirintos de cor.” (MORITA, 2011, p. 149). 

15 “Invenção da cor, Penetrável Magic Square # 5, De Luxe”, 1977 – Instalação a céu aberto. “Blocos-Experiências em Cosmococa”, 
1973, em parceria com o cineasta Neville D’Almeida – Instalações mistas (projeções de slides e trilhas musicais em instalações 
ambientais) situadas na Galeria Cosmococa. 
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galeria destinada a abrigar exclusivamente as suas obras, as quais existiam anteriormente ao projeto da 
edificação. O painel original de “Celacanto”, que consistia em um único plano, é complementado com outros 
três para preencher as quatro superfícies da sala de exposições principal da galeria em Inhotim. 

Foi observado que as composições em azul e branco de Portinari estampam paredes externas do Ministério 
de Educação e Saúde e buscam, em conjunto com demais elementos figurativos produzidos por outros 
artistas e com os jardins de Burle Marx, estabelecer uma relação de contraste compositivo entre edificação, 
obras artísticas e paisagismo. Percebeu-se também que os murais foram posicionados em espaços onde há 
deslocamento contínuo de visitantes: Conchas e Hipocampos” voltado para pilotis do acesso principal, 
“Estrelas do Mar e Peixes” direcionado para o passeio da rua Graça Aranha. A representação da água e seu 
ecossistema simula, com suas formas sinuosas, o movimento de correntes marítimas. A ilusão do movimento 
atrai a atenção dos visitantes e convida-os a observar mais atentamente os azulejos. 

Na Galeria Adriana Varejão, “Celacanto Provoca Maremoto” representa as ondas de águas turbulentas que 
rompem com os planos das pinturas. Estas, por sua vez, mimetizam azulejões em azul e branco que 
apresentam rachaduras protuberantes. Os painéis cobrem a totalidade das paredes da sala e envolvem o 
visitante em uma experiência, além de visual, imersiva. A corrente marítima deixa de ser apenas uma ilusão 
de ótica e provoca demais sentidos do visitante. Os rostos de anjos barrocos participam na percepção de 
experiência quase religiosa ou espiritual. 

No Ministério de Educação e Saúde, “Conchas e Hipocampos” e “Estrelas do Mar e peixes” (Figura 8- A) 
contribuem para a mudança na percepção dos atributos das paredes. De elementos aparentemente de 
suporte, com o revestimento em azulejos nas cores branco e azul, além dos elementos marítimos e as formas 
sinuosas retratadas, passam a adquirir uma leveza condizente com a de paredes de vedação. Também 
colaboram para a ideia de arte pública, acessível aos visitantes e pedestres que circulam pela rua interna e 
passeio, bem como para a ideia de arte “humanizadora” das linhas abstratas da edificação. 

“Celacanto” (Figura 8- B) é composição de espaço interno, introspectivo de galeria em Inhotim. As peças, em 
gesso e tinta a óleo e que mimetizam painéis de azulejo, remetem a uma série de temas relacionados ao caos 
que metaforicamente transborda dos planos das paredes para o espaço da sala de exposições. A ambiguidade 
entre a contemplação introspectiva e a desordem das peças embaralhadas que desencadeiam outras 
percepções ao visitante parece ser estimulada. De objeto a ser apenas observado, “Celacanto” passa a 
solicitar uma participação ativa, reflexiva, daqueles que o confrontam. 

Estas percepções sobre a obra de Varejão se devem, em parte, ao fato de estar contida em espaço confinado. 
Sem o mistério e a peregrinação que antecipam o acesso à sala de “Celacanto”, situada na caixa menor 
inserida na caixa maior de faces iguais e sem quaisquer fenestrações, não haveria o contraste de proporções 
espaciais, de luz, de paisagem e de cores que diferenciam a experiência introspectiva desta obra com relação 
as demais presentes na galeria. Coube, não à Adriana Varejão, mas ao arquiteto Rodrigo Cerviño Lopez, 
sublinhar o caráter imersivo da obra da artista através da arquitetura. 

A experiência imersiva não parece fazer parte da interação entre painéis azulejados de Portinari e arquitetura 
de Lucio Costa e equipe. Porém, a integração das artes como tema no projeto possibilitou não apenas que 
diversos artistas propusessem obras pensadas para ocuparem espaços específicos do M.E.S. (ou que 
determinadas obras de arte que já existiam fossem destinadas a espaços projetados para recebe-las), mas 
que uma parte considerável destas obras fossem dispersas em espaços e superfícies externas. Desta forma, 
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as obras podem ser vislumbradas por quaisquer pessoas que se encontram próximas ou relativamente 
distantes da edificação.  

 
Figura 8: A- M.E.S.. B-Galeria Adriana Varejão.  

Fonte: A(<http://www.multirio.rj.gov.br/images/img_2018_03/capa2.jpg>. Acesso em: 20 de maio de 2018). B- AUTORA (2018). 

Em função disso, determinadas obras de arte do M.E.S. não apenas dialogam compositiva e visualmente com 
a construção, como também com o entorno e contribuem para a ideia de edificação de caráter público. Os 
murais de Portinari assumem um papel importante nesse aspecto, pois ao estamparem planos que se voltam 
cada um para uma via pública (se considerarmos a passagem por entre pilotis uma rua interna de pedestres), 
reforçam a ideia de continuidade visual e física a nível térreo entre edificação e espaço público. 

A relação com o entorno e a Galeria Adriana Varejão é distinta. Apesar de ser possível vislumbrar de alguns 
pontos externos a construção e as obras-elementos arquitetônicos “Panacea Phantastica” e “Passarinhos”, a 
referida introspecção da edificação é percebida de fora. A vegetação de grande altura circundante à Galeria, 
somado ao fato desta estar relativamente distante das atrações vizinhas de Inhotim, a isolam em seu sítio. É 
necessário percorrer exterior e interior para compreender propostas artísticas e as formas com que estas se 
articulam com os espaços. O percurso arquitetônico por entre a totalidade dos ambientes é fundamental na 
experiência integral de apreciação das obras, especialmente de “Celacanto” (Figura 8- B). 

O que se constata ao visitar a Galeria é que não apenas as obras da artista instigam uma reflexão, mas a 
arquitetura também apresenta artifícios que propõem um diálogo com os elementos artísticos, sem os quais 
o projeto não teria fôlego. A arquitetura tira partido das qualidades das obras artísticas para se sustentar 
como experiência espacial e o mesmo ocorre com a arte. Mesmo que as obras artísticas não tenham sido 
pensadas especificamente para a edificação, o arquiteto projeta espaços que reconhecem e evidenciam as 
características das obras. A integração das artes está presente na parceria entre Cerviño Lopez e Varejão. 

Somada à integração entre arte e arquitetura como tema de projeto, outra característica em comum nos 
casos analisados é a presença do contraste não apenas entre linhas ortogonais e abstração da arquitetura 
com relação a figuração presente em elementos artísticos, mas do contraste entre retícula ortogonal das 
próprias peças dos painéis e as formas sinuosas do movimento do mar representadas por Portinari e Varejão.  
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Como mencionado, o azulejo é elemento ambíguo nas mãos dos artistas; pode ser tanto componente 
arquitetônico, e de valor histórico, como mural artístico. Varejão, no entanto, explora a ideia de ilusão de 
materialidade do azulejo em “Celacanto”, acrescida da ilusão de maremoto que embaralha as cenas 
retratadas e cria fissuras nos painéis. Os azulejos de Varejão são fisicamente inexistentes; são telas que 
buscam representar, em nosso entendimento, a regularidade da própria arquitetura em contraponto à 
desordem e a força da destruição na natureza. 

Os painéis de Portinari (Figura 8- A) também procuram, na representação do mar, gerar a ilusão de 
movimento. Porém o artista, ao contrário de Varejão, celebra a harmonia e fluidez da natureza em relação à 
arquitetura. A correnteza, o mar e seu ecossistema não desafiam a percepção do visitante sobre a 
materialidade dos painéis. Também não exprimem visualmente um descompasso que poderia ser 
ocasionado pelo movimento marítimo. As formas e tons de azul combinam abstração com figuração e são 
marcadas por linhas curvas e contínuas que se sobrepõem às linhas das peças azulejadas.  

Estas características reforçam a percepção de elemento artístico que também é revestimento e, portanto, 
material integrante da composição de fachadas da edificação. O tema marítimo é incorporado a superfícies 
azulejadas pré-determinadas pelos arquitetos.  A ilusão de movimento e leveza imprimida às paredes atesta 
que os Painéis de Portinari contribuem para a qualificação da arquitetura, ao mesmo tempo em que a 
composição única trabalhada em cada um dos painéis, embora compostos pelas mesmas tonalidades de 
cores e estilos, os sustentam como obras de valores próprios.  

As correntes apresentadas nas obras de artistas e arquitetos analisadas, embora façam parte de contextos 
distintos, se movimentam rumo ao mesmo objetivo, o de contribuir com a valorização mútua da arte e 
arquitetura. Desta reciprocidade, espaços são pensados para estar a serviço de obras artísticas e estas 
reverenciam e qualificam a arquitetura. Os casos do Ministério de Educação e Saúde e Galeria Adriana 
Varejão evidenciam as potencialidades que se apresentam a partir da introdução do tema da integração das 
artes a projetos arquitetônicos. Arquitetos e artistas têm, a partir do diálogo entre os campos do saber em 
que atuam, a oportunidade de explorar as possibilidades decorrentes do cruzamento de suas ideias para 
assim, possivelmente, contribuir com o desenvolvimento de propostas que gerem resultados paradigmáticos 
na historiografia relacionada. 
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
A cidade de Ouro Preto adquiriu importância ao longo da história do Brasil. Seu posto de antiga capital mineira e sua 
rica arquitetura colonial fizeram com que a cidade fosse responsável pelas questões colocadas pelo modernismo, de 
retorno ao passado tipicamente brasileiro e da preservação desse patrimônio autêntico. O contexto apresentado nesse 
artigo perpassa a fase de decadência de Ouro Preto, devido ao declínio da atividade mineradora e a mudança da capital 
do estado para Belo Horizonte, e a posterior fase de recuperação da cidade, em que as discussões sobre a preservação 
da cidade como símbolo de uma memória e de uma cultura do país começaram a tomar forma. 
Figuras como Manuel Bandeira (1886-1968) e Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) fizeram parte desse processo de 
salvaguarda de Ouro Preto e serão aqui pontuados. Em relação a isso, o artigo pretende abordar a citação de Manuel 
Bandeira, presente no livro Andorinha, Andorinha, de 1986, “quem mais ganhou com a presença de Guignard foi Ouro 
Preto, que hoje está definitivamente tombada na obra do pintor”, inserindo-a na conjuntura da cidade na época e 
analisando-a frente as paisagens representadas por Guignard.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Ouro Preto; patrimônio; preservação; Manuel Bandeira; Guignard.  

ABSTRACT: 
The city of Ouro Preto acquired importance over the history of Brazil. Its position of former capital of Minas Gerais State 
and its rich colonial architecture were responsible for the questions posed by modernism, the return to the typically 
Brazilian past and the preservation of this authentic patrimony. The context presented in this paper crosses Ouro Preto’s 
decay stage, due to the decline of mining activity and the change of state capital to Belo Horizonte, and the subsequent 
recovery stage of the city, in which the discussions about the preservation of the city as symbol of a memory and a culture 
of the country began to take shape. 
Figures such as Manuel Bandeira (1886-1968) and Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) had a part in this safeguard 
process of Ouro Preto and will be pointed out here. In relation to it, the paper intends to approach the quotation of 
Manuel Bandeira, present in the book Andorinha, Andorinha, of 1986, “who got the most with Guignard’s presence was 
Ouro Preto, which today is definitely preserved on the painter’s work”, inserting it in the situation of the city at the time 
and analyzing it before the landscape represented by Guignard. 
 
KEYWORDS: Ouro Preto; patrimony; preservation; Manuel Bandeira; Guignard.   

RESUMEN: 
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La ciudad de Ouro Preto adquirió importancia a lo largo de la historia de Brasil. Su puesto de antigua capital del estado 
de Minas Gerais y su rica arquitectura colonial hicieron con que la ciudad fuera responsable por las cuestiones colocadas 
por el modernismo, de regreso al pasado típicamente brasileño y de la preservación de ese patrimonio auténtico. El 
contexto presentado en ese artículo atraviesa la fase de decadencia de Ouro Preto, debido al declive de la actividad 
minera y el cambio de la capital del estado para Belo Horizonte, y la posterior fase de recuperación de la ciudad, en que 
las discusiones sobre la preservación de la ciudad como símbolo de una memoria y de una cultura del país empezaron a 
tomar forma.  
Personajes como Manuel Bandeira (1886-1968) y Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) hicieron parte de ese proceso 
de salvaguardia de Ouro Preto y serán puntuados aquí. En relación a eso, el artículo pretende abordar la c itación de 
Manuel Bandeira, presente en el libro Andorinha, Andorinha, de 1986, “quien más ganó con la presencia de Guignard 
fue Ouro Preto, que hoy está definitivamente declarada patrimonio en la obra del pintor”, introduciéndola en la conjetura 
de la ciudad en la época y analizándola frente a los paisajes representados por Guignard.    
 
PALABRAS-CLAVE: Ouro Preto, patrimonio, preservación, Manuel Bandeira, Guignard.  
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INTRODUÇÃO 

Na trajetória da constituição da cidade de Ouro Preto há um momento em que a cidade passa a ser observada 
sob o ponto de vista da preservação do conjunto arquitetônico e urbano, como consequência, passa a ser 
entendida como reflexo da nossa história e como representativa de uma identidade nacional desejada. Essa 
abordagem da cidade caracteriza-se como um processo complexo, que não significa um fim em si, mas que 
possui desdobramentos diversos, tais como a institucionalização da cidade cenário do "estilo-patrimônio". 
No entanto, esse mesmo processo trouxe olhares que deixaram traços afetivos dessa paisagem mineira.  

Após o sucesso da atividade mineradora no século XVIII, Ouro Preto passou por um longo processo de 
decadência que perpassou grande parte do século XIX e se intensificou ainda mais com a mudança da capital 
mineira para Belo Horizonte. O cenário da cidade era deplorável, houve um forte êxodo populacional e a 
cidade não mais atendia as circunstâncias colocadas pela modernidade. 

O panorama até então instaurado começou a se reverter com as discussões acerca da preservação da cidade, 
da busca por enaltecer elementos que faziam parte da memória e da cultura do Brasil e que não podiam ser 
esquecidos. Essa visão de valorizar o conjunto arquitetônico colonial foi corroborada por acontecimentos 
como a Viagem Modernista de 1924 feita a Minas Gerais por nomes como Tarsila do Amaral, Mario e Oswald 
de Andrade e a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937.  

No percurso de atuação do SPHAN em Ouro Preto aparece a figura de Manuel Bandeira. Este foi encarregado 
de fazer o Guia de Ouro Preto, foi membro do comitê consultivo do SPHAN e escritor responsável por diversos 
textos, crônicas e poemas que veicularam na imprensa brasileira sobre a temática de salvaguarda do 
patrimônio brasileiro. “Por sua ampla veiculação, Bandeira realizara a façanha de colocar em prática uma 
verdadeira educação patrimonial, contribuindo para a formação cultural da população brasileira de maneira 
acessível e didática”. (UZÊDA, 2017a, p. 27) 

Ainda nesse contato com a cidade mineira, Manuel Bandeira estabelece uma relação entre a Ouro Preto 
enquanto cidade concreta e a Ouro Preto representada pelo artista Guignard, ao dizer que Ouro Preto foi 
“tombada” na obra do artista. Em qual contexto se insere essa colocação? Qual o motivo de Bandeira 
relacionar Ouro Preto com Guignard? Esses questionamentos serão os pontos de discussão do artigo, na 
busca por entender a conjuntura da cidade de Ouro Preto enquanto símbolo de uma identidade nacional.  

CONTEXTO HISTÓRICO  

A cidade de Ouro Preto tem origem com as descobertas auríferas e remonta ao final do século XVII. Após a 
disseminação da fama do local e novas descobertas, há um grande crescimento de várias localidades, ou seja, 
novos arraiais, onde começam a surgir pequenos tipos de comércios e também edificações, iniciando um 
núcleo urbano. Nesse sentido, em 1711, os núcleos existentes, como Ouro Preto, Antônio Dias e Padre Faria 
são unidos e dão origem a Vila Rica.  

A partir disso, com o sucesso da atividade mineradora, a região passa por um intenso processo de expansão 
urbana, principalmente entre as décadas de 1730 e 1760. Entretanto, ainda nos anos 1760 o quadro histórico 
se altera e a atividade aurífera decaí sobremaneira. Vila Rica deixa de ser o centro de referência econômica 
no país, mas mesmo assim, em 1823 se eleva a capital da Província de Minas Gerais, passando a ser chamada 
de Ouro Preto. 
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A situação de Ouro Preto, nessa época, gerava um cenário decadente. Os estragos causados pela mineração 
faziam da cidade um conjunto sem coerência urbanística e malconservado, não tão agravado devido ao status 
de capital. 

Tal cenário percorreu algumas décadas e em meio às diversas críticas Ouro Preto deixa de ser a capital de 
Minas Gerais passando, em 1897, seu posto a Belo Horizonte. “Tal data sintetiza as posições relativas ao 
século XIX e sobre a situação de desprestígio que envolvia Ouro Preto”. “A mudança da capital também era 
regida por um sentido estético, pelo qual as construções coloniais tornaram-se indignas de abrigar os poderes 
provinciais”. (ANDRIOLO, 1999, p. 17) 

Belo Horizonte, cidade planejada aos moldes da modernidade, seria então o símbolo da República, sendo 
que Ouro Preto era vista como o contrário. “A decisão oficial de mudar a capital de Minas Gerais figura na 
Constituição Republicana de 1891 e reforça a crítica da falta de condições oferecidas por Ouro Preto para 
tornar-se uma capital moderna”. (SALGUEIRO, 1996, p. 131). Avenidas largas e grande planejamento urbano 
eram justamente características inviáveis para uma cidade como Ouro Preto, marcada por sua topografia 
acidentada e, consequentemente, por sua desordem urbana. “Era o símbolo de um tipo de formação urbana 
que deveria ser radicalmente alterado por estar associado ao atraso e à insalubridade”. (AGUIAR, 2013, p. 
180) 

A mudança da capital ocasionou graves problemas em Ouro Preto, principalmente pelo forte êxodo 
populacional. Abandono não só por parte da população em si, mas abandono político e administrativo, 
deixando a cidade mais decadente do que já estava, mesmo antes dessa alteração. Foi uma fase de 
obscurantismo, na qual a cidade estaria fadada ao esquecimento. 

Essa condição começa a se transformar com o surgimento das discussões sobre preservação de uma 
memória, de uma cultura, de um Brasil em diversas esferas. Ouro Preto, assim sendo, passa a adquirir um 
papel de destaque por ser grande representante da história brasileira, atrelado a sua importância durante o 
período colonial.  

OURO PRETO - CIDADE MONUMENTO  

Foi um processo lento de valorização da cidade e que se iniciou graças a uma parte da população que 
defendia o caráter antigo de Ouro Preto. Para tanto, a cidade não deveria entrar no processo de 
modernização sem se voltar para todo o passado que existiu, nem tão pouco, mudar sua condição material, 
mas deveria trazer as marcas de tal passado em seu traçado e em sua arquitetura.  

Em fins do século XIX e começo do XX, Ouro Preto passa a assumir uma imagem cujo 
principal atributo seria sua imutabilidade como signo da preservação de uma memória 
histórica; de uma tradição que deveria ser mantida sob pena de perder um importante 
elemento constitutivo da identidade brasileira e mineira. (NATAL, 2005, p. 6) 

A cidade simbolizaria, então, uma identidade tanto mineira quanto brasileira por meio de seu passado 
presentificado, notado na sua arquitetura e no seu traçado urbano. Consequentemente, guardaria as 
peculiaridades de uma memória coletiva. A relação com seu passado se altera: o que era para ser esquecido 
passa a ser valorizado. A cidade deve contar sua história por meio das edificações, monumentos e ruas.  
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Agora, ela não mais seria vista como uma cidade decadente, desordenada, decrépta ou 
vetusta, que deveria ser transformada, mas, ao contrário, torna-se a imagem de um passado 
heroico que deveria ser preservado da ação temporal. (NATAL, 2007, p. 6) 

Alguns acontecimentos a respeito disso surgiram durante as primeiras décadas do século XX. Dentre eles, os 
projetos políticos criados a partir da formação do SPHAN, em 1937, em busca de elencar e salvaguardar os 
bens patrimoniais; os discursos e ações que contribuíram para a criação de uma cidade histórica, com visão 
de patrimônio nacional e a expedição modernista de 1924, conhecida como viagem de redescoberta do 
Brasil, feita a Minas Gerais, mais especificamente a Ouro Preto, cujo objetivo era “descobrir as origens da 
nacionalidade para se construir um país moderno”. (HORTA, 2014, p. 114). Além disso, a viagem lançou base 
para uma política preservacionista de cunho oficial, possibilitando ampliar o sentido de cidade histórica.  

A viagem dos paulistas para as cidades históricas mineiras será um paradigma de identidade. Motivada por 
esta visão de busca de uma identidade nacional, a expedição marcará substancialmente o movimento 
moderno. Os artistas têm explicações plausíveis para a escolha de Minas Gerais. Segundo Mario de Andrade, 
uma arte original foi gerada em Minas devido ao isolamento e distância das cidades mineiras em relação ao 
litoral. Além da decadência das mineradoras, que fez com que, de certa maneira, as cidades mineiras 
deixassem de ser tão influenciadas pela cultura portuguesa, possibilitando maior liberdade quanto à 
organização territorial e urbana. A peculiaridade da arquitetura religiosa, intensamente marcada aqui, 
também pode estar relacionada a essa questão.  

O Barroco mineiro representaria para o autor de Macunaíma, por seu estilo, a verdadeira 
expressão artística nacional, por não importar elementos externos em seu plano 
arquitetônico, incorporando a própria decoração. O barroco mineiro seria, enfim, o 
primeiro estilo artístico da nacionalidade tupiniquim. (HORTA, 2014, p. 119) 

A Viagem foi composta por artistas como Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que 
levavam o poeta suíço-francês Blaise Cendrars para conhecer um Brasil velado pelo progresso das capitais. 
Esta viagem foi de extrema importância, uma vez que representou a ascensão do enfoque nacionalista. Com 
isso,  

Um novo olhar para a arquitetura colonial se afirmava [...] Doravante, o legado artístico 
colonial passava a ser visto não como um estilo acabado, mas como produção híbrida, ou 
antes, popular, e a arquitetura barroca reinterpretada como universo aberto à intervenção 
de cristãos e pagãos, artistas e artesãos, europeus, ameríndios e africanos. (SODRÉ, 2010, 
p. 73). 

A aproximação com realidades diversas daquelas encontradas na cidade de São Paulo, a 
possibilidade do contato com o outro, o próprio questionamento de suas esferas de 
pertencimento, enfim, tais deslocamentos apresentam um caráter fortemente etnográfico, 
restabelecendo novas fronteiras entre as esferas. (SODRÉ, 2010, p. 71) 

Sodré (2010, p. 71), ainda exemplifica que o modernismo brasileiro, por meio da obra de Mario de Andrade 
e expresso na viagem modernista, aparece a partir da busca pelas características brasileiras consideradas 
legítimas e associadas à ideia da recuperação de um passado e uma tradição, cujos vestígios se encontravam 
diluídos na cultura popular, a partir da língua falada, da música e das artes plásticas.  
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O modernismo assumia a sua contradição essencial: na busca do novo, encontrava, através 
do velho, uma identidade genuinamente brasileira, encontrava uma tradição brasileira – no 
presente, o passado. À medida que o conjunto arquitetônico barroco era valorizado, a 
relação dos artistas brasileiros com o modelo europeu ia sendo revista. (FRANCO, 2013, p. 
212) 

” A preocupação com a preservação da arquitetura e das imagens coloniais levará o grupo a planejar uma 
forma de preservar o patrimônio mineiro”. (FRANCO, 2013, p. 213). Essa forma se deu através da criação de 
um plano para a formação de uma Sociedade dos Amigos das Velhas Igrejas de Minas Gerais, cujo objetivo 
seria a preservação das igrejas abandonadas. Entretanto, o ideal de restabelecer a identidade brasileira a 
partir da valorização do passado artístico barroco, se perdeu com a Revolução de 24. Uma década depois, 
reapareceu e passou a tomar dimensões oficiais, isto é, em 1933, a cidade de Ouro Preto foi declarada 
Monumento Nacional.  

O ideal de Tarsila e Oswald – o restabelecimento da identidade brasileira, a partir da 
valorização do passado artístico barroco –, contudo, reaparece na década seguinte e toma 
uma dimensão oficial. Nove anos adiante, em 12 de julho de 1933, pelo Decreto n. 22.928, 
a cidade de Ouro Preto é declarada Monumento Nacional. A ligação entre o movimento 
modernista e a preservação de Ouro Preto, no entanto, institucionaliza-se, à medida que, 
ao longo da década de 30, os poetas modernistas aproximam-se do Ministério da Educação 
e Saúde Pública de Gustavo Capanema para a criação da SPHAN, Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, efetuada entre 1936 e 1937, sendo o jornalista Rodrigo Mello 
Franco de Andrade o seu diretor até 1967. (FRANCO, 2013, p. 214) 

A declaração de Ouro Preto como Monumento Nacional foi feita antes da criação do SPHAN, no entanto 
foram as atividades desse órgão que tornaram a cidade um símbolo da identidade nacional e mais, foi Ouro 
Preto a cidade central na política de preservação do passado elaborada pelo SPHAN, “pois foi nas cidades 
históricas de Minas Gerais que os agentes do SPHAN identificaram a existência de construções coloniais que 
mantinham uma unidade estilística original e representavam as verdadeiras raízes nacionais”. (LANARI, 2013, 
p. 49) 

Porém, anos depois, o que houve foi uma reestruturação econômica na cidade e a exemplo disso é possível 
citar dois fatores: a instalação da indústria ALCAN, em 1945 e a criação da UFOP, em 1969. As duas localizadas 
na parte sul da cidade, passaram a constituir uma nova centralidade e gerando um grave impacto na malha 
urbana existente, tanto na periferia quanto no centro. “A partir de meados do século XX, a cidade passou a 
sofrer um processo de saturação na ocupação do núcleo central e de expansão em direção à periferia”. 
(VIEIRA, 2016, p. 203) 

Essas instalações geram um crescimento urbano desordenado e diferenciado no núcleo histórico central com 
a necessidade de novas habitações e novos arruamentos. O que pode ser confirmado com a taxa de 
crescimento populacional, em 1950 era de 8.751 habitantes e, em duas décadas depois, passou para 25.252 
habitantes. (SALGADO, 2010) 

Há uma consideração a ser feita aqui no que diz respeito à conservação da cidade de Ouro Preto e ao 
crescimento desordenado, as primeiras preocupações relacionadas a preservação apenas levavam em conta 
o monumento histórico, não reconhecendo a importância do conjunto urbano. Isso advém das teorias de 
preservação que circulavam no mundo. Segundo Marina Salgado (2010, p. 15), “a ampliação do conceito de 
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conservação do monumento histórico para sua conservação e a de seu entorno vai ser marcada pela figura 
de Gustavo Giovannoni (1873 – 1947)”, no qual alegava que o entorno do monumento mantinha uma relação 
essencial com ele. É, em seguida, com a Carta de Veneza, em 1964, que se consolida a importância de o 
monumento estar intrinsecamente ligado ao contexto em que está inserido.  

O que se percebe, de fato, é que tal conceito não é levado muito em consideração e quando se diz que a 
cidade de Ouro Preto é tombada, significa que é o seu núcleo histórico e não seu todo, fragilizando bastante 
a paisagem desse núcleo. “As novas áreas, que, em geral, não são tombadas, não possuem uma legislação 
de Uso e Ocupação do Solo que considere as qualidades da paisagem como elemento de preservação nos 
núcleos históricos”. (SALGADO, 2010, p. 15) 

Em 1949, o arquiteto do então DPHAN1, Sylvio de Vasconcellos cria um inventário do núcleo urbano de Ouro 
Preto, com a intenção de levantar um estudo sobre o estado de conservação das residências para depois 
começarem os trabalhos. O que se notou com esse levantamento foi o grande número de casas em mau 
estado de conservação, muitas delas praticamente em ruínas. Isso sem contar as inúmeras casas que 
desapareceram. O conjunto urbano encontrava-se em estado precário e a medida a ser tomada precisava de 
urgência. Para ter uma base quantitativa, em 1917, o número de casas na sede do município era de 1.436; 
em 1949, existiam apenas 963 prédios, ou seja, em trinta e dois anos, desapareceram 473 casas. (VIEIRA, 
2016, p. 144) 

O inventário foi de extrema importância para os estudos acerca da cidade de Ouro Preto, ainda que tenha se 
restringido ao núcleo histórico. Além disso, insere-se dentro de um período intermediário de atuação do 
antigo SPHAN. Intermediário no sentido de que antes já havia ação preservacionista, ainda que em número 
muito irrisório, e depois de modo mais intenso e superficial, contribuindo para a aparência falsificada do 
conjunto, como mostrado a seguir. 

A partir da meados do século XX, a cidade começou a se expandir e a atuação do DPHAN segundo os modelos 
dos anos iniciais acabou perdendo o controle. A medida adotada foi substituir os critérios até então 
escolhidos com base em cada caso por normas preestabelecidas. “O objetivo era fixar condições para que as 
construções dos futuros bairros – dentro do perímetro tombado – não perturbassem a visibilidade, 
integridade e ambiência do conjunto urbano“. (VIEIRA, 2016, p. 209). A atuação do DPHAN passou a 
influenciar a forma urbana das novas áreas ocupadas. 

Os critérios modernistas de preservação da SPHAN acabaram, na prática, em virtude do 
número cada vez maior de casas construídas, por gerar uma arquitetura híbrida, 
fingidamente colonial. O crescimento urbano levou a uma redefinição dos critérios oficiais 
de preservação. (FRANCO, 2013, p. 218) 

Nesse sentido, essa arquitetura hibrida, falsamente colonial foi denominada de “estilo patrimônio”, 
justamente um padrão elegido pelo DPHAN, de uma fase de Ouro Preto, para homogeneizar a imagem da 
cidade. 

                                                           
1 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi a primeira denominação do órgão federal de proteção ao 

patrimônio cultural brasileiro, perdurou de 1937 até 1946, quando este passou a denominar Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (DPHAN). A partir dos anos 1970, foi transformado no que hoje se conhece por Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) In: http://portal.iphan.gov.br 
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Esse processo gerou falsificações estilísticas, uma vez que, para aprovação de projetos 
novos, estes deveriam obedecer a normas das tipologias coloniais, confundindo-se, assim, 
o patrimônio real e as construções dotadas do chamado “estilo colonial”. (SALGADO, 2010, 
p. 107) 

A arquitetura que então era uma reprodução estilística da tipologia colonial, acabou por perder seu sentido 
e qualidade, descaracterizando a paisagem urbana. Isso ocorreu porque o DPHAN não estava preparado para 
conduzir áreas urbanas. “Os antigos caminhos, antes desocupados, foram preenchidos por edificações ‘estilo 
patrimônio’ ou ‘pseudocoloniais’“. (VIEIRA, 2016, p. 220) 

Diante disso, foi sendo cada vez mais difícil avaliar a produção arquitetônica da cidade, na tentativa de 
distinguir o que era remanescente e espontâneo da época colonial e o que foi imposto por meio do processo 
de falsificação e construção de uma imagem de cidade. 

MANUEL BANDEIRA E OURO PRETO 

Ainda no início da criação do SPHAN, o diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, encomenda à Manuel 
Bandeira o Guia de Ouro Preto. Cabe ressaltar que Manuel Bandeira foi nomeado, pelo então ministro 
Gustavo Capanema, membro do Conselho Consultivo do SPHAN, em 1938, e assumiu esse cargo até 1968, 
ano de sua morte. O Guia de Ouro Preto aparece como uma das medidas introdutórias em relação à inserção 
das questões preservacionistas à população. 

Não deve ser lido apenas como guia turístico, pois representa um esforço de difusão dos 
critérios modernistas de preservação adotados pela SPHAN, que encarava a cidade de Ouro 
Preto como um bem patrimonial imóvel, isto é, como uma cidade-monumento. (FRANCO, 
2013, p. 217)  

Manuel Bandeira foi uma figura importante quando se refere às questões de preservação, não só por fazer 
parte do SPHAN, mas também por atitudes e pensamentos que antecedem a criação de tal órgão 
responsável.  “A preocupação de Bandeira com o patrimônio edificado de Ouro Preto e de outras cidades 
históricas de Minas Gerais passa sobretudo pela afetividade”. (UZÊDA, 2017b, p. 5). O poeta se encantou não 
só com Ouro Preto, mas com as outras cidades mineiras, com a riqueza histórico-arquitetônica brasileira que 
carregavam. Em 1928, na crônica intitulada “Defesa de Ouro Preto”, Bandeira coloca: 

Olinda, São Salvador e Ouro Preto deveriam constituir pontos de peregrinação obrigatória 
para todo o brasileiro que tenha o gosto da história social e artística do nosso passado. Pelo 
fato de haverem sido os núcleos densos da vida colonial em épocas de prosperidade e 
riqueza, elas fixaram mais do que as outras cidades do país o caráter da vida brasileira nos 
séculos XVII e XVIII. [...] Essa tradição é que cumpre zelar. Não permitir que os seus templos 
se arruínem [...]. Sobretudo não consentir nas restaurações depredadoras do velho caráter 
dos seus monumentos. A isso seria mil vezes de preferir a ruína, que destrói a matéria mas 
respeita a alma. (BANDEIRA, 2008, pp. 317-318 apud UZÊDA, 2017a, p. 42) 

Quando dentro do SPHAN, as ações de Manuel Bandeira para a preservação do patrimônio nacional se deram 
de forma mais intensa.  

Como conselheiro, as atividades desenvolvidas pelo poeta requeriam a apreciação e juízo 
crítico embasados em seus conhecimentos publicamente notórios sobre arte erudita, 
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história e cultura popular para deliberar sobre o tombamento (ou não) dos bens indicados 
para o livro do tombo. Para tanto, compunha as comissões nomeadas pela presidência do 
Serviço, posteriormente Diretoria, e assinara diversas atas das reuniões do conselho, que 
ocorriam com periodicidade regular. Hoje, essas atas estão publicizadas no site do IPHAN 
para consulta pública e são importante fonte de pesquisa para a memória da política de 
salvaguarda do patrimônio brasileiro. (UZÊDA, 2017b, p. 3) 

No entanto, suas atividades não se limitaram a esse trabalho burocrático. O poeta também escreveu tanto 
crônicas/poesias com temas relacionadas a salvaguarda do patrimônio que circularam na imprensa brasileira, 
como diversos textos para as publicações do órgão, publicando inclusive na Revista do SPHAN. (UZÊDA, 
2017a, p. 35). Manuel Bandeira foi uma das figuras que atuou no processo de construção de um projeto 
político e educativo de preservação do patrimônio nacional. 

Manuel Bandeira atento ao cenário que as ações de preservação estavam tomando, tais como o estilo 
patrimônio, notou a discrepância entre as ações do DPHAN e a Ouro Preto que se queria salvaguardar de 
início. Coloca, então, o artista Guignard em pauta. Na crônica intitulada “Ouro Preto remoçada”, Bandeira 
coloca que em Minas Gerais,  

quem mais ganhou com a presença de Guignard foi Ouro Preto, que hoje está 
definitivamente tombada na obra do pintor (o tombamento oficial não será talvez suficiente 
para poupar a velha cidade-monumento-nacional, pois nem a zelosa DPHAN nem o clamor 
de alguns poucos interessados nas relíquias do nosso passado histórico e artístico têm 
conseguido impedir que continue a abalar a estrutura do casario a circulação do tráfego 
pesado). Nesta exposição são numerosas as telas que fixam o encanto da paisagem 
ouropretana. [...] A Ouro Preto de Guignard não é triste, Guignard remoça Ouro Preto, sem 
no entanto a descaracterizar (BANDEIRA, 1986, p. 57). 

Inclusive, esse artista foi levado a conhecer a cidade pelo próprio Manuel Bandeira, como descreve Pierre 
Santos, professor e crítico de arte e amigo do artista: 

Guignard, quando esteve em Ouro Preto pela primeira vez ficou embasbacado. Isso foi em 
1942. Ele havia ganhado o Prêmio do Salão Nacional, no Rio de Janeiro, e veio conhecer 
Minas. Foi o poeta Manuel Bandeira que o aconselhou: “Vá pra Minas que tem tudo a ver 
com você”. Mário Silésio conta que eles chegaram à noite em Ouro Preto, após o dia inteiro 
de viagem. Guignard, cansado, não quis ver nada e foi dormir. No dia seguinte, acordou 
cedo e não sabia dizer uma palavra, maravilhado com o que via. Então exclamou: “É isso 
que eu procurei a vida inteira. Eu quero viver é aqui”. (SANTOS, 2003, p. 4) 

Conhecendo Guignard, Bandeira sabia que ia se encantar com Ouro Preto, assim como ele já tinha se 
encantado anteriormente, como visto nesta carta que escreve a Mario de Andrade, em abril de 1928: 

A minha viagem pelas velhas cidades mineiras me deixou maravilhado. Hei de voltar com 
vagar a Ouro Preto e São João Del Rei, – Deus permita! – para rever e contemplar à vontade 
toda aquela beleza que tive de ver de carreira, porque o cobre era pouco [...]. Para mim, 
ninguém encosta no Brasil com o Aleijadinho nem em artes plásticas nem nas outras. É sem 
a menor dúvida o artista de mais força que tivemos. O arquiteto me entupiu de emoção. 
(MORAES, 2001, p. 384 apud UZÊDA, 2017a, p. 33) 
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GUIGNARD E OURO PRETO 

Compreender a contribuição particular de Guignard para uma visão de Ouro Preto, por meio do 
resgate/criação de um passado colonial significativo, é uma ação que passará necessariamente por um breve 
panorama sobre a sua trajetória e suas produções de pinturas da paisagem ouro-pretana. 

Guignard nasceu em 1896, em Nova Friburgo e faleceu em 1962, em Belo Horizonte. Ainda novo se mudou 
para a Europa com a família. Volta para o Brasil apenas em 1929. E a partir daí se sobressai no ensino de 
desenho, lecionando primeiramente na Fundação Osório, no Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1944, a 
convite do então prefeito Juscelino Kubitschek, transfere-se para Belo Horizonte e começa a lecionar e dirigir 
o curso livre de desenho e pintura da Escola de Belas Artes. Permanece na escola até 1962, quando, em sua 
homenagem, esta passa a chamar-se Escola Guignard.  

Nos anos de 1940, dentro do projeto de revolução cultural colocado em ação na capital mineira, está a 
“criação da Escola Guignard, símbolo, também da deselitização da cultura artística no Estado, com a ascensão 
da classe média na sociedade industrial. Em especial, o lugar para o crescimento das experiências humanas 
no cotidiano da cidade”. (VIEIRA, 1988, p. 17) 

Deve-se lembrar em que contexto entra esse modo de ensino, no contexto em que a arte em Minas Gerais 
era ainda muito relacionada ao academicismo formal. A chegada de Guignard fez com que esse cenário 
artístico mudasse de direção. O Curso Livre de Desenho e Pintura ministrado pelo artista instaurava uma 
nova ordem cultural-artística na capital. (VIEIRA, 1988). Na opinião do artista plástico Miguez (2009, p. 207), 
Guignard produzia uma pintura a se esvair, despertando um interessante muito maior do que os caminhos 
consagrados pela academia. 

Anteriormente, enquanto o rigor acadêmico se destacava, Guignard vinha, em contrapartida, com seu ensino 
singular. Seu método não se baseava em conceitos teóricos, mas sim em experiências. Era um conhecimento 
adquirido por meio da observação, da percepção e, também, da concentração e integração total do sujeito 
com a paisagem. Ele era “um mestre que ensinava uma arte de vanguarda, não ditava leis, mas fazia o aluno 
descobrir o equilíbrio e a proporção no próprio trabalho, sem demonstrações dogmáticas”. (ANDRÉS, 1996, 
p. 321) 

Apaixonado pelo que fazia, Guignard transpassava isso aos seus alunos. “A espontaneidade, a alegria, o 
entusiasmo pela vida, o prazer de descobrir cores novas nos céus e nas montanhas, nos reflexos das águas, 
nos cortes das árvores, nas manchas dos muros velhos, eram qualidades inerentes à sua personalidade”. 
(ANDRÉS, 1996, p. 319). Além disso, tinha um modo peculiar de ensinar: antes de começar o desenho, os 
alunos tinham que aprender a ver. Era preciso ter atenção no agora, “a observação da realidade exterior com 
a interioridade de cada um, possibilitava o despertar da liberdade criadora”. (ANDRÉS, 1996, p. 319) 

Guignard tinha como ponto de referência a natureza. Gostava de observar e representar a paisagem. Para 
tal, se dava bem com as montanhas, pois eram elas que ofereciam cenários deslumbrantes para a 
composição das paisagens. Especificamente em Ouro Preto, a característica da topografia e as exuberantes 
igrejas em estilo barroco colonial, proporcionaram diversas imagens produzidas pelo artista e professor. 

Por mais que Guignard seja considerado moderno, há nele algo que é singular. Pode ser moderno por seu 
caráter nacionalista, característica intrínseca ao discurso da arte moderna no Brasil, pela busca do que é 
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nativo. No entanto, o artista vai para além disso, consegue conciliar essa qualidade com algo que vem de 
uma tradição, muitas vezes associada à sua infância.  

Seus trabalhos sugerem uma assimilação gradual da linguagem moderna, produzindo assim 
uma obra na qual parecem se mesclar duas temporalidades, dois espaços, um ainda ligado 
à tradição e o outro decididamente moderno. Ou, em outras palavras, uma modernidade 
que é construída por uma via de mão dupla, em que não se nega o passado, mas se procura 
atualizá-lo, no sentido mais potente da palavra. (PALHARES, 2010, p. 20) 

Em outras palavras, nota-se que a preocupação com o nacional em Guignard vem associada a uma dimensão 
subjetiva, a qual aparece por meio de elementos singelos advindos do cotidiano do povo brasileiro e 
representado na paisagem de Ouro Preto.  

As pinturas de paisagem das cidades mineiras desempenharam um papel de destaque na carreira de 
Guignard. Nelas se observam muito das características na cidade mineira da época, inseridas dentro dos 
traços do pintor, com uma representação singular repleta de apego sentimental, de onde vem o seu lirismo. 
Ademais, revelam um aspecto difuso, notadamente marcado pela névoa característica entre as montanhas 
ao amanhecer, que além de nos mostrar como aquela paisagem aparecia para ele, é uma maneira de nos 
aproximar da sua infância. No entanto, por mais que as paisagens se caracterizem como difusas e possuam 
um certo tom onírico, como diz Rodrigo Naves (1996, p. 133), um aspecto lavado, onde o mundo parece 
prestes a escorrer, como se o víssemos através de uma janela molhada; elas são pontuadas por pequenos 
ritmos que remontam a elementos presentes quando era criança. São balões, igrejas, pessoas, palmeiras, 
que se aproximam das recordações de festas juninas, festas de São João. Guignard tinha verdadeira adoração 
pelas festas de São João, pois lhe vinha à tona a lembrança do aniversário do seu pai - homem que tanto 
admirava -, o qual caía exatamente nesse dia. Para comemorar, seu pai preparava uma queima de fogos de 
artifício com balões subindo para o céu, uma cena incrível que marcou intensamente a vida daquele menino. 
“Os balões, na sua obra, são reminiscências do mundo onírico de sua infância. São signos de liberdade, prazer 
e felicidade perdidos no passado de suas memórias“. (VIEIRA, 1988, p. 92).  

Além disso, esses elementos pontuados na paisagem dão a ela certa vivacidade. “É a esses pequenos seres 
que cabe conseguir uma caracterização para as paisagens desoladas. Torná-las Ouro Preto e não uma simples 
região fantasma”. (NAVES, 1996, p. 141). Já Sonia Salzstein (1992, p. 18) afirma que esses pequenos seres, 
ou objetos são como miniaturas, não devido a um apreço ao minucioso ou porque trairiam uma ingenuidade 
formal, mas para conquistar mais amplidão de vistas, para poder pintar o espaço, pura e simplesmente. Essa 
característica de distanciar os objetos e se focar na paisagem em sua amplitude, só reforça que a intenção 
do artista recaí para o espaço vazio, para o valor formal dado a superfície e, ainda, para uma experiência 
tomada a distância, onde o campo visual torna-se imenso e cabe a percepção do pintor tomar um ou outro 
caminho diante das inúmeras possibilidades. 

Também com relação a essas paisagens, pode-se ver uma aproximação com a arte oriental, a partir de duas 
características. Uma, por exemplo, “numa ideia de profundidade diferente da perspectiva linear que supõe 
um ponto privilegiado de fuga, enquanto que a perspectiva oriental é qualificada tanto de aérea quanto de 
cavaleira” (ZILIO, 1983, p. 20), cujo efeito nos mostra a visão ampla do observador, como citado no parágrafo 
acima. E outra, marcada pela concepção do espaço através de cheios e vazios. Pode-se pensar em cheios e 
vazios na obra de Guignard ao ver os elementos que pontuam suas paisagens, por exemplo, as igrejas. Para 
ir de uma igreja para outra, nosso olhar percorre o vazio entre elas e, assim, percorremos a paisagem toda.  
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O próprio tratamento do espaço, a perspectiva contínua, em múltiplos planos, os elementos 
que se mesclam e que induzem o olhar a explorar a paisagem, não apenas no espaço como 
também no tempo e que dão o sentido da liberação da imaginação através da natureza e 
não apenas uma acabada e fechada, são características fundamentais da arte chinesa, ao 
mesmo tempo que são soluções adotadas, em algumas pinturas, por Guignard. (SCHENKER, 
1983, p. 31) 

Na época de contato com Ouro Preto, suas obras relevam o encantamento pela cidade e a paixão por 
representá-la. Na paisagem “tombada” das telas de Guignard, como diz Manuel Bandeira, vê-se mais 
fortemente a relação entre tradição/modernidade, relação essa entendida como o cuidado com as 
características autênticas do colonial, com aquilo que outrora buscava ser salvaguardado. Isso aparece por 
meio não só de elementos tradicionais que configuram a cidade de Ouro Preto, como as igrejas do período 
colonial, mas também de tradições advindas da típica festa de São João e seus balões característicos.  

Essas obras apresentam paisagens que mostram para além da Ouro Preto de sua época - Ouro Preto 
“tombada”-, a Ouro Preto do próprio pintor, aquela que via e experimentava. Acresce à paisagem mineira 
um tom lírico, uma liberdade expressiva. Nesse sentido, cabe ressaltar a condição afetiva presente na relação 
de Guignard com Ouro Preto. O encantamento com a cidade e a relação de pertencimento são evidenciados 
nas suas telas. O que relaciona Guignard com Bandeira é justamente esse caráter afetivo com Ouro Preto, 
por ambos os lados, cada um com sua maneira de demonstrar, numa tentativa, não absolutamente 
consciente, de ressaltar a importância dessa cidade mineira como o símbolo da identidade do Brasil, como 
possuidora das nossas raízes autênticas. Por um lado, Guignard solidificando a sua paisagem de Ouro Preto 
nas pinturas e por outro, Bandeira, escrevendo crônicas e poemas com a temática preservação/cidade 
mineira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo introduziu um panorama da cidade de Ouro Preto, claramente marcado pela fase de decadência por 
efeito do declínio da mineração e obsolescência da cidade, e posterior reestruturação com base nas questões 
de valorização do conjunto arquitetônico colonial, de preservação desse patrimônio tido como marca da 
nossa histórica e da nossa cultura. 

Nesse processo de valorização, surge a criação do SPHAN, órgão responsável pela salvaguarda dos bens 
patrimoniais. Junto a ele aparece a figura de Manuel Bandeira, membro do conselho consultivo e responsável 
pela elaboração do Guia de Ouro Preto.  Figura importante no cenário de valorização do patrimônio, Bandeira 
escreveu textos que veicularam na imprensa brasileira, servindo de educação patrimonial para a população 
brasileira.  

Encantado com a cidade desde a primeira vez que a conheceu, Bandeira trabalha assiduamente na 
valorização da nossa história presentificada na arquitetura colonial das casas, chafarizes, pontes. Em meados 
do século XX, quando o crescimento de Ouro Preto começa a extrapolar o controle do órgão responsável, na 
época denominado DPHAN, normas acabam sendo estabelecidas, como diretrizes para construir, as quais 
acabaram por gerar uma arquitetura híbrida, uma arquitetura falsamente colonial ao tentar recriar 
elementos da época para não descaracterizar a fachada e a imagem da cidade antiga. Bandeira, ao 
compreender essa discrepância entre a cidade que se queria salvaguardar e as ações impostas pelo DPHAN, 
e perceber o surgimento de uma nova imagem da cidade, uma falsa cidade, acaba por encontrar nas pinturas 
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de paisagem de Guignard, uma Ouro Preto que não podia mais ser descaracterizada, uma Ouro Preto que 
preservaria suas características para sempre, uma Ouro Preto “tombada” na obra afetiva desse artista. 
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MAPPING OF THE SPIRITUAL VALUES OF THE LANDSCAPE 

CARTOGRAFÍA DE LOS VALORES ESPIRITUALES DEL PAISAJE  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Diante das interferências econômicas na paisagem, torna-se importante mapear as relações imateriais que lhes 
conferem sentidos particulares. A intenção deste artigo é discutir estratégias de mapeamento dos valores espirituais de 
uma paisagem, com foco nos espaços livres. "Metapaisagem" é proposta como uma maneira de olhar, no sentido de 
ressaltar a mediação entre as dimensões material e imaterial. Essa questão é abordada mediante um estudo de caso da 
cidade de Anchieta, situada no litoral do Espírito Santo, marcada pela herança de São José de Anchieta. Nossa 
contribuição consiste em analisar e mapear os valores espirituais dos espaços livres, que se encontram ameaçados no 
contexto do desenvolvimento urbano e industrial. Identificam-se espaços e lugares sagrados, especialmente os 
relacionados com as relíquias sagradas, juntamente com suas cerimônias religiosas e culturais. 
PALAVRAS-CHAVE: paisagem; valores espirituais; José de Anchieta.  

ABSTRACT: 
In the face of economic interference in the landscape, it is important to map the immaterial relations that give them 
particular meanings. The intention of this article is to discuss strategies of mapping the spiritual values of a landscape, 
focusing on free spaces. "Meta-landscape" is proposed as a way of looking, in order to emphasize the mediation between 
the material and immaterial dimensions. This issue is addressed through a case study of the city of Anchieta, located on 
the coast of Espírito Santo, Brazil, marked by the inheritance of Saint José de Anchieta. Our contribution consists of 
analyzing and mapping the spiritual values of free spaces, which are threatened in the context of urban and industrial 
development. Sacred spaces and places are identified, especially those related to the sacred relics, along with their 
religious and cultural ceremonies. 
KEYWORDS: landscape; spiritual values; José de Anchieta.   

RESUMEN: 
Ante las interferencias económicas en el paisaje, es importante asignar las relaciones inmateriales que les confieren 
sentidos particulares. La intención de este artículo es discutir estrategias de mapeo de los valores espirituales de un 
paisaje, con foco en los espacios libres. "Meta-paisaje" es propuesto como una manera de mirar, en el sentido de resaltar 
la mediación entre las dimensiones material e inmaterial. Esta cuestión se aborda mediante un estudio de caso de la 
ciudad de Anchieta, situada en el litoral del Espíritu Santo, Brasil, marcada por la herencia de San José de Anchieta. 
Nuestra contribución consiste en analizar y mapear los valores espirituales de los espacios libres, que se encuentran 
amenazados en el contexto del desarrollo urbano e industrial. Se identifican espacios y lugares sagrados, especialmente 
los relacionados con las reliquias sagradas, junto con sus ceremonias religiosas y culturales. 
PALABRAS-CLAVE: paisaje; valores espirituales; José de Anchieta. 
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INTRODUÇÃO 

Os espaços sagrados têm uma importância secular na estruturação do território humano. Nossos 
antepassados empreenderam esforços para viver em um mundo inteligível, significante – planejado, não 
somente para a satisfazer às necessidades materiais, mas também para atender às necessidades psíquicas, 
espirituais. Como ressalta Mallarach (2013), a lógica sagrada confere uma significância mais profunda à 
paisagem, seguindo os eixos de santuários, bem como as redes de estradas que os interligam. 

Mas o desenvolvimento baseado em commodities (ferro, aço, petróleo) atende ao mercado internacional, 
desconectado da lógica local. Em consequência, em alguns casos verifica-se um planejamento urbano e 
territorial fragmentado, com base em pressupostos que contemplam apenas as necessidades materiais da 
sociedade. Esta realidade afeta o Espírito Santo, onde a atividade siderúrgica, implantada desde a década de 
1970, e a atividade petrolífera, localizada nas plataformas em alto mar desde 2001, geram vultuosos recursos 
para os municípios litorâneos. Os empreendimentos da mineração e do petróleo interferem na paisagem e 
nos seus espaços livres, com sua rede invasiva de infraestruturas: dutos, estaleiros, vias e portos. 

Muitos espaços sagrados enfrentam atualmente uma série de ameaças, especialmente os lugares 
importantes para povos tradicionais. A alienação territorial, ou a dessacralização dos lugares de valor 
espiritual, são estratégias de alguns modelos econômicos, na conversão de áreas para finalidades 
pragmáticas. É o sentimento de perda de referências que mobiliza diferentes grupos a defender seus 
territórios, motivando instituições como a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) a implementar uma série de instrumentos (UNESCO, 1972, 2003, 2015), no sentido de apoiar 
estas comunidades locais que desejam preservar seus lugares de valor espiritual, histórico e social.  

Ao estudar sobre a conversão do espaço livre em lugar sagrado, procuramos trazer uma contribuição à 
abordagem que compreende a paisagem como uma construção social, baseada na literatura que trata da 
interatividade entre valores materiais e imateriais (BERQUE, 1996, 2000a), em enfoques abrangentes ou 
específicos: afetividade, memória, nostalgia, consagração, sublimação (TUAN, 2013).  

A falta de identificação dos lugares sagrados, cria lacunas para o planejamento territorial. Onde ocorrem as 
cerimônias e relações espirituais? Quais os espaços, perspectivas e estruturas relevantes para preservar? 
Como o planejamento pode direcionar ocupação industrial, preservando espaços de importância cultural?  

A motivação do estudo surge da nossa apreensão diante das ameaças representadas pelo desenvolvimento 
em uma paisagem de grande relevância religiosa: a cidade de Anchieta, localizada no Município de Anchieta, 
no sul do Estado do Espírito Santo. Sofrendo direta influência da Região Metropolitana da Grande Vitória 
(capital do estado), esta região tem uma tradição residencial, pesqueira e turística, mas a sede municipal e 
seu entorno sofrem impactos resultantes das atividades da indústria da siderurgia e do petróleo. 

Nossa contribuição consiste, especificamente, no mapeamento dos valores espirituais dos espaços livres, que 
possam colaborar como subsídios para futuras iniciativas de preservação da paisagem, no contexto do 
desenvolvimento urbano e industrial. Acredita-se que o mapeamento pode ser um instrumento para localizar 
as práticas locais no território, de forma a fornecer subsídios para a proteção dos espaços sagrados, a serem 
respeitados em estudos de avaliação dos impactos dos empreendimentos e das ocupações urbanas.  
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É exatamente a relação entre esse universo imaterial (intangível) e sua realidade material (tangível) que se 
identifica aqui como "metapaisagem", considerada como uma maneira de olhar, que procura ressaltar a 
mediação entre ambas dimensões – uma contribuição para a política de preservação da paisagem. 

A PESQUISA DOS VALORES IMATERIAIS: METAPAISAGEM 

Os valores espirituais falam da manifestação e da impressão da crença humana na paisagem. "O homem se 
torna consciente do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo completamente diferente do 
profano", afirma Eliade (1959, p. 11), propondo o termo "hierofania" como "[...] manifestação de algo de 
uma ordem completamente diferente, uma realidade que não pertence ao nosso mundo, em objetos que 
são uma parte integrante do nosso mundo 'profano' natural". Para o homem que tem uma experiência 
religiosa, o sagrado pode ser imanado em árvores frondosas, montanhas sublimes, tranquilas nascentes. 

Imprimir uma visão do mundo em um território desconhecido é sempre uma consagração: "organizar um 
espaço é repetir o trabalho paradigmático dos deuses" (ELIADE, 1959, p. 32). A experiência do espaço sagrado 
revela, assim, uma busca pela transcendência humana. O Cristianismo, ao realizar seus rituais, cria lugares 
sagrados e faz demarcações perenes, e de forma similar, ocorre com outras religiões brasileiras nas suas 
manifestações de fé, criando lugares com consagrações perenes ou temporárias. 

Atento à simbiose entre as duas realidades – objetiva e subjetiva – nosso estudo procura sempre relacionar 
fatores físicos e fenomenais, beneficiando-se da ótica delineada como "metapaisagem", uma maneira de 
enfatizar a lógica dos valores sensíveis.  

Ao adicionar o prefixo meta à paisagem, procuramos enfatizar um sentido fenomenal que lhe é inerente: o 
prefixo decorre do Grego meta-, que significa "no meio de", "entre", "com" (INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS, 
2001). Nossa ideia procura ressaltar as dimensões intangíveis que estão junto às estruturas biofísicas da 
paisagem, de modo íntimo, inseparável. Ao desvelar uma metapaisagem, podemos lançar uma luz em alguma 
dessas múltiplas dimensões, por exemplo: o lendário, a história, a identidade. Nesta pesquisa, interessa-nos, 
especialmente, a espiritualidade. 

Uma postura inicial é libertar-se de limitações polarizadas, considerando a integração entre paisagem e 
sujeito (BERQUE, 1984; 1996; 2000b). É necessário evitar, tanto enfoques realistas (pautados na ação 
humana) ou idealistas (limitados na projeção do observador), como faces opostas do mesmo fenômeno (uma 
material, inerte; a outra mental, criadora), e, de outra forma, na síntese das duas. 

Berque propõe uma superação desta dicotomia, entre as alternativas do subjetivismo transcendental ou do 
objetivismo materialista: "um meio – a relação de uma sociedade ao espaço e à natureza – é ao mesmo 
tempo como o mundo de Husserl e como o de Galileu: sensível e factual, subjetivo e objetivo, fenomenal e 
físico" (BERQUE, 2000b, p. 9, tradução e negrito do autor). 

Nas palavras de Berque, isto só é possível com a conciliação de um aparente paradoxo: a justaposição do 
ponto de vista físico ao fenomenal, a adição do ponto de vista do engenheiro (factual) ao do artista (sensível): 

Para compreender e gerir nosso meio sem pôr em perigo uma ou outra expressão da dupla 
natureza do ambiente efetivo e da paisagem aparente, ou seja, deteriorar seu significado, 
é preciso gerenciá-los como são, de fato, ambivalentes, irredutíveis à alternativa do físico e 
do fenomenal. (BERQUE, 2000b, p. 9, tradução do autor)   
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Berque (2000b) propõe, assim, operar na mediação dos processos. Assim, nos inspiramos a realinhar a 
complexidade da paisagem, que, ao invés de segmentada entre natural ou cultural, pode ser definida com 
uma interação entre processos naturais humanos e processos naturais não humanos; e, ao invés de sitiada 
entre observação e interpretação, pode ser enriquecida com uma oscilação entre objetividade e 
subjetividade. É precisamente na relação entre estes processos – naturais e culturais, observação e 
interpretação – que se fundamenta a ótica da metapaisagem.  

Passamos a reconhecer que a dimensão imaterial, apesar de superar a dimensão material, permanece 
irremediavelmente interligada a ela. A imaterialidade está atrelada à materialidade em uma relação de 
simbiose. O intangível parece orbitar em torno do tangível em uma trajetória delicada, por vezes atrelando-
se de forma direta, reafirmando sua realidade, ou por vezes distanciando-se de forma desafiadora, 
inspirando uma relação imprevisível entre histórias, lendas e mitos.  

O ponto de vista da médiance procura integrar tanto transformações subjetivas, fenomenais 
(ressignificações, metáforas) como transformações objetivas, físicas (metabolismos, ciclos ecológicos) que 
contribuem para dar ao meio um sentido unitário (BERQUE, 2000b). Isto significa rejeitar, tanto as 
interpretações que reduzem a natureza a uma representação do sujeito, como aquelas que reduzem o sujeito 
às determinações da natureza: interessam as relações entre elas. Berque propõe o termo trajeção – outro 
neologismo, este inspirado na fenomenologia de Gilbert Durant e na psicologia de Jean Piaget – que traz uma 
ideia precisa: as representações do sujeito são construídas pelas acomodações com o objeto. 

A abordagem da mediação de Berque contribui para nossa pesquisa ao aliar os fatos e a compreensão dos 
fatos. Esta ótica nos conduz à aproximação de registros (factuais) e relatos (fenomenais), para analisar o 
espaços livres e a intenções sobre os espaços livres, que nos leva à opção metodológica de associar a história 
e a literatura. Para desvelar a construção do valor espiritual, para entender a realidade do homem religioso, 
um caminho consiste em considerar as pessoas e suas obras como compostas de realismo, crença e fantasia. 
Desta forma, a investigação associada de histórias, lendas e mitos é um percurso revelador diante da missão 
de reconhecer uma face da metapaisagem.  

O papel dos espaços livres é importante por serem universos de percepção, contemplação e devoção, rotas 
de peregrinação e cenários de manifestações folclóricas. Como essas relações perpassam o território urbano, 
rural ou natural, é necessário considerar os espaços livres em uma escala territorial, que incluem espaços 
rurais, aquáticos, florestais, principais áreas urbanas desocupadas e outras áreas (TARDIN, 2005, 2013). Estes 
são considerados aqui em função da sua relevância para os significados espirituais, na medida em que 
permeiam a vivência das crenças, dos mitos e das ressignificações; pois auxiliam na investigação dos valores 
e na construção na paisagem, na sua interação com o espaço edificado e na devoção às relíquias sagradas. 

Se é na conectividade espaço-homem que encontramos o significado da existência, questões de lugar e 
paisagem também são questões de espiritualidade; portanto, não podemos ignorar o contexto material em 
que a alteridade de Deus é apreendida por nós (LANE, 1988). 
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O MAPEAMENTO DO INVISÍVEL 

Cada manifestação espiritual traz uma contribuição espacial à paisagem, nas configurações que a identidade 
cultural imprime nos espaços sagrados, o que nos leva às diferenças entre as dimensões espiritual e religiosa. 
Para áreas protegidas, Mallarach, Comas e Armas (2012, p. 30) propõem a seguinte classificação: 

 valores e elementos espirituais agrupam lugares considerados mágicos que podem ou não ter elementos 
religiosos. Também incluem templos de civilizações passadas, abandonados ou que não têm sua 
funcionalidade original, mas mantêm valores espirituais reconhecidos; 

 valores e elementos religiosos abrangem elementos da religiosidade popular, ligados a  santuários (com 
seus rituais, cerimônias e romarias), importantes para a identidade da comunidade e a estima pelo 
espaço. Também incluem elementos da herança religiosa institucional que permanecem funcionais. 

Assim, enquanto o valor espiritual alinha-se com a propensão humana de buscar significado para a existência 
por meios que transcendem o mundo material, o valor religioso associa-se à procura de uma conexão com 
uma ordem superior, intermediado por alguma religião, na intenção de religar-se ao mundo imaterial. 

Uma importante questão diz respeito ao papel do espaço sagrado na ideia de comunidade, que sugere 
objetivos comuns, vidas compartilhadas e ações coletivas. Templos também são vistos como centros sociais 
onde os fiéis se reúnem, não apenas para rezar, mas também para realizar outras atividades sociais. Assim, 
o valor religioso adquire um sentido de pertencer a uma comunidade, nos rituais realizados nos espaços 
livres. E as atividades realizadas pela comunidade revelam outros sentidos importantes, como reafirmar a 
crença no sagrado com peregrinações e romarias, e agradecer a fartura da terra com festas e celebrações. 

Segundo Eliade (1959, p. 14, tradução do autor) "[...] sagrado e profano são dois modos de ser no mundo, 
duas situações existenciais assumidas pelo homem no curso de sua história". A consagração diferencia o 
sagrado do profano, no espaço e no tempo: o espaço sagrado imediatamente estabelece um entorno não 
sagrado, ou seja, profano; e da mesma forma ocorre com o tempo, com os eventos santos. Nesta delimitação 
atuam valores binários, que reforçam os atributos espaciais interpretados como imanentes da divindade. 

Alto e baixo também são fortemente carregados. "A cultura pode ser relacionada com as noções de 'baixo' e 
'alto': 'baixo' é do corpo e da terra; 'alto' é da mente e do céu" (TUAN, 2013, p. 17, tradução do autor). Deus 
reúne as águas em um lugar e faz a terra aparecer, e as águas estão repletas de criaturas vivas, mas entre 
elas estão os leviatãs. Claramente, Deus favorece a terra, pois é onde ele coloca o Jardim do Éden. A 
espiritualidade adquire um sentido de reverenciar a presença do sagrado, estando no baixo vendo-se ao alto, 
como também, um sentido de perceber uma ordem superior, estando no alto e vendo-se abaixo.   

Assim ocorre com caos e ordem: os versos do Gênesis mostram Deus como arquiteto. A ordem celeste é 
trazida à Terra pelos humanos na forma das "cidades cósmicas geométricas", com muros e edificações 
importantes alinhadas com os pontos cardeais, ou seja, em posições críticas no movimento do sol (TUAN, 
2013). Os primeiros templos do Cristianismo são orientados de acordo com o Tabernáculo, um modelo 
utilizado pelo povo hebreu durante sua peregrinação pelo Sinai em busca de Canaã, a terra prometida. A 
geometria do tempo, dada diretamente por Deus a Moisés, preconiza o altar a oeste, com a entrada a leste 
– orientação comum na arquitetura sagrada cristã – assegurando que a estrutura do santuário esteja 
diretamente integrada aos fenômenos cósmicos.  
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O valor espiritual tem sentido de encontrar Deus na sua criação, observa Tuan (1989, p. 236): Platão 
argumenta que a beleza sensível nos leva a "algo mais importante"; e o Cristianismo abraça uma visão 
semelhante quando diz que algo ainda melhor ou mais elevado está por trás da criação – uma realidade 
celestial e, finalmente, o próprio Deus. Assim, a superfície pode esconder uma beleza subjacente de natureza 
espiritual, permitindo entrar em contato com uma ordem superior, na experiência de vislumbrar na paisagem 
uma representação da criação divina – que se manifesta no mar, na floresta, na montanha. 

Paradoxalmente, o lugar sagrado pode conduzir à busca por um centro particular de encontro divino, mas 
também aflorar a consciência de que Deus não se limita a um local único (LANE, 1988). Isso leva a duas 
orientações espaciais, locativa e utópica: a primeiro é fixa, delimitada e requer a manutenção do seu lugar e 
o dos outros em um esquema maior de coisas; e a última é ilimitada e não ajustada a qualquer local em 
particular. Sobre essa relação entre o local e o universal, Lane (1988) nos deixa uma reflexão desafiadora: a 
religião é uma busca perene por segurança, certeza e elevação espiritual, orientada no lugar, com práticas 
culturais particulares; mas, no seu alcance maior, a religião se move em direção ao universalismo: esta 
"deslocalização" seria a marca definitiva da experiência religiosa. 

Segundo Natural England (2009), a espiritualidade aparece em evidências sutis, muitas vezes é presentida 
em momentos solitários no contato com a natureza sublime, que parecem estabelecer uma conexão com 
alguma outra presença. Este exemplo é particularmente eficiente para entender a delicada diferença entre 
a experiência espiritual e a experiência religiosa: rochas gigantescas e árvores frondosas, em diferentes 
culturas, parecem desafiar o tempo exíguo da existência humana, evidenciando nossa limitação diante de 
uma ordem superior.  

Em "Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles" (NOGUÉ et al., 2013) 
vários autores abordam os desafios que apresenta a cartografia da paisagem no momento de capturar os 
valores intangíveis. Como mapear os valores intangíveis? É possível representar a experiência emocional do 
indivíduo sobre uma paisagem determinada? Como tornar visível o invisível?  

Estas reflexões atraem nosso interesse, não somente por retratar a consciência pública sobre os valores da 
paisagem, mas também por aplicar os resultados em políticas para sua proteção. Entre os estudos, alguns se 
demonstram de especial relevância para nossa pesquisa, notadamente devido às configurações da 
cartografia. 

Bellmunt (2013) trata do mapeamento de valores estéticos, simbólicos e identitários, incluindo elementos 
mitológicos, interligados a contos e lendas. Este trabalho contribui para nosso estudo ao exemplificar a 
expressão cromática da cartografia sobre uma base territorial, empregando manchas de cores sobre os 
elementos biofísicos, vinculando os significados aos ambientes. Os atributos estéticos se relacionam aos 
valores espirituais, como observa Tuan (1989), na medida que a contemplação da beleza também significa 
admirar a criação divina, adquirir consciência de uma ordem superior. 

García e Borobio (2013) tratam da cartografia do intangível, o desafio de "tornar visível o invisível", referindo-
se assim à questão de como mapear os valores intangíveis da paisagem. Um aspecto relevante do trabalho é 
a valorização da geomorfologia, para elaborar os mapas dos valores intangíveis no complicado ambiente 
terra-mar, que dá origem aos lugares mais singulares de Ponteceso. Esta junção geográfica-poética nos 
inspira ao aliar, na cartografia, os elementos materiais do ambiente aos valores imateriais da paisagem. 
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Segundo os autores, na Costa da Morte o mar permeia desde a economia até a etnografia, passando pela 
oração, a vida e a morte. Por esta razão, todos os anos encena-se a simbiose entre o mar e a terra, trazendo 
em procissão as imagens dos santos do lugar. No sentido de ancorar essa relação mística e emocional, 
elabora-se uma cartografia das paisagens espirituais mediante a demarcação dos itinerários das procissões. 
O objetivo é vincular as paisagens à sublimação, marcando também os cenários que são vislumbrados nas 
procissões (Figura 01), onde se reafirmam a crença no sagrado e o pertencimento a uma comunidade.  

 

Figura 01: Mapeamento do cenário das romarias na área de Ponteceso (em rosa), com o objetivo de vincular essas paisagens com um estudo de 
visibilidade, no sentido de delimitar o cenário em que se desenvolvem as procissões. 

Fonte: García; Borobio, 2013, p. 116. 

Mallarach (2013) trata do patrimônio espiritual, destacando como este fornece inteligibilidade na leitura de 
santuários, templos, capelas e mosteiros, imprimindo significado à paisagem na dimensão espacial. O 
calendário litúrgico tem uma função similar na dimensão temporal, pois "[...] assinala os dias 
qualitativamente diferenciados, santos ou sagrados, que pontuam o fluxo cíclico e amorfo do ciclo contínuo 
do tempo" (MALLARACH, 2013, p. 137).  

A cosmologia cristã consagra novos locais santos ou peregrinações, ligados às aparições da Virgem, dos anjos 
ou das imagens santas, e relacionados à vida ou à morte de pessoas santas eminentes (MALLARACH, 2013). 
Neste sentido, inferimos que as rotas de peregrinação imprimem uma territorialização da espiritualidade em 
uma lógica de rede, demonstrando como a celebração no tempo ativa a consagração das trilhas, atingindo 
uma escala territorial. 

A ESPIRITUALIDADE NA PAISAGEM DO SUL DO ESPÍRITO SANTO: ANCHIETA 

Nossa área de estudo, fundada por José de Anchieta com o nome de Rerityba, foi escolhida por ele, para 
viver seus últimos anos de vida, temporariamente, como provincial da Companhia de Jesus. Segundo 
Rodrigues (1607), mesmo doente, ele costuma percorrer a pé o litoral por uma distância de 14 léguas até o 
Colégio de São Tiago, em Vitória, para cuidar dos assuntos da Companhia. 
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A importância espiritual da região tem sido celebrada pelo roteiro "Passos de Anchieta", peregrinação que 
reproduz o trajeto das caminhadas realizadas pelo padre, juntamente com os índios catequisados, no século 
XVI. O percurso de 100 quilômetros é percorrido anualmente a pé, por moradores, turistas e peregrinos – à 
semelhança do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha –, demonstrando o grande valor imaterial 
(espiritual, histórico, social, afetivo) da orla litorânea situada entre Vitória e Anchieta (Figura 02). 

 
Figura 02: Peregrinação "Passos de Anchieta", no trecho do litoral de Guarapari. 

Fonte: Bianconi, 2007. 

A tradição agropecuária iniciada pelos jesuítas marca a história do sul do Espírito Santo, traçando o perfil da 
sua atividade econômica e moldando sua identidade cultural. Conforme o Instituto Jones dos Santos Neves 
(IJSN), a microrregião Litoral Sul apresenta um baixo índice de desenvolvimento até o fim do século XX (IJSN, 
2010). Por décadas, a Samarco Mineração, em Anchieta, demarca um polo isolado de desenvolvimento 
industrial (Figura 03). 

 

Figura 03: Usina de Pelotização e Terminal Portuário da Samarco Mineração, no litoral de Anchieta. 
Fonte: Samarco Mineração, 2005. 

A Agenda Estratégica Regional Sul (IJSN, 2010) aponta o fortalecimento do setor de transporte, siderurgia e 
petróleo como uma tendência desejada para a região; e o Relatório dos Investimentos Anunciados (IJSN, 
2016) destaca o Litoral Sul com as maiores expectativas no contexto do Estado.  

Em casos recentes, seja pela transformação de áreas rurais em urbanas, ou pelo surgimento de novos polos 
industriais, verifica-se uma alteração dos modos tradicionais de vida, com supressão ou descaracterização de 
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lugares com identidade visual, histórica e espiritual. Barbosa (2010), Mendonça et al. (2012), Bitencourt 
(2013) e Corrêa (2013) contribuem com reflexões sobre a questão, a partir das suas pesquisas sobre as 
transformações que afetam a paisagem contemporânea do Município de Anchieta. 

Diante dos problemas relatados, a questão que se impõe aqui é o reconhecimento dos valores espirituais, de 
forma a compreender sua relação com os espaços livres e a paisagem de Anchieta. O resultado pretendido – 
especificamente, o mapeamento dos valores dos espaços sagrados – pode contribuir para uma lógica 
diferenciada, no sentido de reforçar as manifestações espirituais das populações locais, fortalecer as raízes 
históricas e preservar as singularidades da paisagem. 

Os valores polarizados alto-baixo e ordem-caos  

O valor do alto (TUAN, 2013) norteia a construção do espaço sagrado. Os jesuítas preferem os morros por 
motivos de salubridade e visibilidade, pois o sítio é considerado "não muito sadio nem aprazível" quando 
está em "lugar baixo" (ANCHIETA, 1585, p. 419), o que transforma seus edifícios em marcos da devoção. 
Também é importante a posição elevada em frente ao mar (acessos de inimigos) de forma a favorecer a 
defesa dos habitantes. O eixo da nave da igreja não segue fielmente a orientação sagrada (entrada a leste, 
altar a oeste), mas apresenta uma rotação que mantém situação similar: entrada a sudeste e altar a noroeste.   

O conjunto da igreja-residência chega ao século XX com aspecto próximo à configuração original, onde o 
espaço livre frontal preserva a força da contemplação. Segundo o historiador José Antônio Carvalho (1982), 
para asseverar o domínio religioso no imaginário popular, os jesuítas constroem as marcas da devoção 
(igrejas, residências, colégios...) nas proximidades daqueles a quem devem atingir. E estas edificações 
precisam, desta forma, estar inseridas no centro da ação civil, para melhor exercer sua atividade religiosa 
(Figura 04). Sempre destacadas ao alto, as igrejas possibilitam aos fiéis reverenciar a presença do sagrado. 

 

Figura 04: Fachada sudeste da Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Fonte: Guerra; Jablonsky, 1958. 

O Rio Benevente, que divide a área de estudo, estabelece uma narrativa da ocupação humana: atrai os 
indígenas, os colonizadores europeus e os imigrantes italianos, servindo como via navegável para as terras 
do interior (Figura 05). Os rios, as lagoas e o mar acentuam a condição humana de limitação, na relação terra-
água. Longínquas perspectivas, do rio e do mar, ativam a imaginação em direção ao infinito. 
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Figura 05: Estuário do Rio Benevente e Centro Histórico de Anchieta.  
Fonte: PCDrones, 2017. 

O manguezal do Rio Benevente é um dos mais extensos do Espírito Santo. Sua vegetação, que surge a partir 
do estuário e avança pelas margens em direção ao continente por uma extensão de 8 km, tem um papel 
fundamental como berçário e fonte de alimentos para as primeiras formas da vida marinha. Uma pequena 
baía no estuário, sempre ocupada por barcos coloridos e garças brancas, representa muito sobre o modo de 
vida da comunidade, ali presente, atuante, tendo na atividade pesqueira sua principal fonte de renda, 
alternando-se com os passeios turísticos de barco pelo manguezal. Um dos primeiros informes sobre a 
existência dessas árvores no Brasil, com seus feixes de ramos recurvados que se equilibram na lama, 
conhecidas como "mangues", cabe ao Padre José de Anchieta, em uma carta de 1560:  

Há também outras árvores que enchem por toda a parte os esteiros do mar, onde nascem, 
cujas raízes, algumas brotadas quase do meio do tronco, outras do ponto em que os ramos 
que rebentam se dirigem para cima, quase do comprimento de uma lança, se inclinam 
pouco a pouco para a terra, até que no fim de muitos dias chegam ao chão. (ANCHIETA, 
1560, p. 126) 

Os eixos perceptivos na visão dos naturalistas 

A passagem de naturalistas pelo Espírito Santo – Maximilian zu Wied-Neuwied e Auguste de Saint-Hilaire – 
traz a perspectiva do estrangeiro pelo viés romântico, que marca uma visão sensível da paisagem. A 
persistência de uma terra desconhecida no interior é observada pelo príncipe renano Maximilian zu Wied-
Neuwied na sua visita em 1817. Sua comitiva fica hospedada na antiga residência dos jesuítas, de cuja sacada 
o príncipe nos deixa a mais deliciosa descrição da paisagem: 

O sol cai no oceano azul diante de nós, transformando sua superfície espelhada em um mar 
de fogo. Os sinos tocam a Ave Maria, e todos que estão na vizinhança tiram os chapéus para 
as preces da tarde. O silêncio reina na vasta planície, e somente os pios estridentes dos 
macucos e os sons dos outros animais selvagens da mata interrompem o solene silêncio 
noturno. (WIED-NEUWIED, 1820, p. 176, tradução do autor) 
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Que encantamento nos transmite Maximilian, diante da natureza que envolve a civilização tropical no século 
XIX. O príncipe quase nos transporta no tempo, ao retratar o momento em que o homem manifesta sua fé, 
impregnando de religiosidade a paisagem de Benevente. Sua descrição também denota a força da igreja 
como espaço sagrado aglutinador, reforçando, com o som dos sinos, a crença da comunidade. Seu desenho 
da vista noroeste (Figura 06) capta o rio, o manguezal e a montanha, tornando-se uma imagem recorrente – 
uma vista a partir do lugar que desvela seu entorno, demonstrando sua força centrífuga. 

 

Figura 06: Desenho da vista noroeste descortinada do alto do morro, em um ângulo provavelmente situado na janela do Santuário de Anchieta. 
Fonte: Wied-Neuwied, 1820. 

Essas formas de imanência funcionam dentro de uma "teologia da transcendência" para conferir valor 
sacramental ao mundo do comum, do ordinário, um teatro pleno de maravilhas em que a glória de Deus se 
revela, um "theatrum gloriae Dei" (LANE, 1988). 

O botânico francês Auguste de Saint-Hilaire também registra impressões da sua passagem em 1818, 
revelando sua visão romântica sobre as matas verdes, ilimitadas, onde as sapucaias se fazem notar pelas 
flores "vermelhas". Estas florestas "[...] se confundem com as de Minas Gerais e servem de asilo às tribos 
errantes dos Botocudos" (SAINT-HILAIRE, 1833, p. 182).           

Depois que a comitiva supera os infortúnios da chegada – a conturbada travessia do Rio Benevente em uma 
piroga carregada, conduzida por burros, quase arrastada pela maré –, o naturalista chega à vila e pode, enfim, 
passear nos arredores e examinar sua posição: 

Das montanhas [...] desce um rio que, imediatamente antes de sua embocadura, dirige-se 
bruscamente a oeste. É no ângulo formado por essa curvatura que se ergue a cidade de 
Benevente [...]. Compõe-se de cerca de cem casas, cobertas, algumas de telhas e outras de 
palha [...]. [...] o terreno se eleva formando um declive onde a rocha se mostra descoberta. 
Este declive termina em uma plataforma ampla que domina, não somente o campo, mas 
também o mar, e lá estão situados o antigo convento dos jesuítas e sua igreja, hoje a 
paróquia de todos os fiéis do distrito. Sua entrada defronta o oceano. (SAINT-HILAIRE, 1833, 
p. 213-214, tradução do autor) 
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A fotografia de Albert Richard Dietze, feita 51 anos após a passagem de Saint-Hilaire, ilustra este cenário. 
Nota-se o valor bipolar em evidência: a igreja elevada, isolada em relação à cidade, tem uma implantação 
que permite reverenciar a presença do sagrado. Para os fiéis, é possível elevar-se ao alto e apreciar o lugar. 
Esta perspectiva (Figura 07), na direção noroeste, também se torna uma imagem recorrente de Benevente – 
uma vista a partir do entorno que revela o lugar, evidenciando sua força centrípeta. 

 

Figura 07: Vila de Benevente, meio século após a visita de Saint-Hilaire, ainda evidenciando a primazia do valor espiritual, representada pela 
igreja (ao centro) no alto do morro. Fonte: Dietze, 1869. 

Essa tensão entre o lugar (força centrípeta) e o espaço (força centrífuga) é vigorosa no Catolicismo, segundo 
Lane (1988), pois o homem procura entender um Deus que é grandioso, onipresente, mas revela-se na 
particularidade de um local: uma "teologia da transcendência" nunca ficará confortável ou limitada ao lugar. 

A devolução da edificação à Companhia de Jesus em 1928 assinala a revalorização do trabalho realizado no 
período colonial e um aumento da devoção por parte da comunidade religiosa. Essa presença é resgatada 
em um "discurso republicano de identidade nacional": a obra de Anchieta é revalorizada na "construção da 
memória da formação da sociedade brasileira" (ABREU, 1998, p. 180). O tombamento em 1940, pelo órgão 
de preservação do patrimônio cultural (atual IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
consolida o status de relevância nacional e o significado espiritual do lugar (Figura 08). 

 

Figura 08: Igreja de Nossa Senhora da Assunção e da residência, na época do seu tombamento como patrimônio nacional.  
Fonte: IPHAN, 1940. 
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Nessa época, já se observa, no Adro, uma castanheira-da-praia (Terminalia catappa), cultivada no litoral 
capixaba, e uma palmeira real (Roystonea oleracea), seguindo uma tradição local de plantar palmeiras à 
frente de igrejas jesuíticas e conventos franciscanos, que, vistas à distância, de tão recorrentes, acabam 
configurando-se como anúncios naturais, ou prenúncios vegetais, imanando na paisagem o significado 
religioso dos lugares sagrados cristãos.  

O que, então, está em jogo quando falamos dos desafios na preservação dos valores espirituais da paisagem? 
Quais são as ameaças representadas pelo desenvolvimento urbano em Anchieta? Um exemplo pode ser 
evidenciado no Centro Histórico e no seu entorno. 

O tombamento do Santuário de Anchieta restringe-se à edificação e não contempla o sítio (BORGES, 2012), 
deixando-o susceptível a interferências urbanas impactantes. O crescimento no entorno é marcado por 
gabaritos elevados que retiram a primazia da igreja e afetam os cenários de percepção do monumento, seu 
poder simbólico, decorrente da sua original implantação. Na comparação entre uma fotografia do século XIX 
e uma fotografia do século XXI, a partir da ponta de Quitiba (Figura 07), é possível verificar estas significativas 
alterações, devido à falta de controle dos índices urbanísticos. A alteração da paisagem afeta os espaços 
livres que durante séculos proporcionam a reverência das marcas tangíveis humanas, com atributos 
importantes para reforçar os valores históricos e espirituais deste lugar. 

 

Figura 07 – Vistas comparativas de Anchieta: acima, fotografia datada do século XIX (Fonte: Dietze, 1869); abaixo, fotografia atual (Fonte: 
Anchieta-Benevente-Rerigtiba, 2014). 

A aproximação à cidade, no sentido norte, é feita pela Rodovia Estadual ES 060 na ponte sobre o Rio 
Benevente, onde quase não se pode mais reverenciar a herança espiritual, ocultada por edificações, postes 
e sinalizações (Figura 08). Esta situação revela uma falta de critérios na ocupação do entorno da Área de 
Especial Interesse Cultural (AEIC), prevista no Plano Diretor (ANCHIETA [Município], 2006a), que não vem 
promovendo um adequado controle urbanístico devido ao desconhecimento do potencial religioso, 
simbólico e histórico dos espaços livres.  
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Figura 08: Interferências na percepção da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, no acesso pela Rodovia ES 060, no sentido norte.  
Fonte: autor, 2016. 

A tendência de adensamento urbano atinge toda a microrregião Litoral Sul, mas Anchieta, na sua condição 
de limítrofe com a Região Metropolitana da Grande Vitória, é o município que pode sofrer a maior pressão, 
imprimindo uma nova dinâmica metropolitana no Espírito Santo. O problema consiste na ameaça de 
destruição dos espaços de relevância espiritual em Anchieta. Urgem, portanto, ações de investigação. 

A relação da religiosidade cristã com a mitologia indígena marca a história de Anchieta, afirmando sua 
identidade como lugar escolhido pelo santo para viver seus últimos anos de vida. Em primeira instância, o 
lugar imana a memória coletiva de um momento histórico singular, materializa uma herança jesuítica única 
no solo capixaba, no início da formação étnica da sociedade brasileira. A alteração dos seus espaços sagrados 
pode significar uma desvirtuação das crenças e dos costumes, bem como afetar o sentido de pertencimento 
da população – o que evidencia a estreita relação entre os espaços livres e a espiritualidade. É fundamental, 
portanto, preservar a paisagem local e seus espaços livres, juntamente com seus valores espirituais, que 
possam estar ameaçados diante do modelo de desenvolvimento regional. 

O mapeamento dos eixos, perspectivas e peregrinações 

No mapeamento dos valores espirituais de Anchieta, identificam-se inicialmente alguns espaços e lugares 
sagrados, especialmente os relacionados com as relíquias sagradas, juntamente com suas cerimônias 
religiosas e culturais, que lhes conferem sentidos particulares nesta região.  

No Centro Histórico concentram-se as tradições religiosas cristãs. Entre os bens que integram o patrimônio 
histórico e cultural (ANCHIETA [Município], 2006a, Art. 76), alguns são de especial relevância para o 
Catolicismo: o Santuário Nacional de Anchieta, que compreende a Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção 
e o Museu de Anchieta (antiga residência jesuítica), os sítios arqueológicos, a Capela de Nossa Senhora da 
Penha e o Poço do Coimbra – todos integrantes da Área de Especial Interesse Cultural (AEIC 1) do Centro 
Histórico. Encerram a tradição da fé católica dos descendentes de portugueses e italianos. 

O Santuário de Anchieta é um dos mais significativos espaços imanentes de valores para a religião cristã. 
Implantado com a orientação solar sudeste-noroeste, determina o alinhamento de duas vias: a ladeira que 
"sobe" em direção ao Adro, e uma outra ladeira que "desce" em direção ao rio. A continuidade do percurso, 
do espaço livre à nave da igreja, permanece como construção histórica, do nascer ao pôr do sol. 
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Seguindo o padrão da quadra, com quatro alas em torno do pátio interno (CARVALHO, 1982), a edificação 
tem a sua frente o Adro, conhecido como Praça do Santuário. O pátio interno e o Adro conformam espaços 
livres marcados pela reflexão: enquanto o pátio interno é um espaço semifechado ligado à introspecção, o 
Adro é um espaço aberto onde se vivenciam amplas visuais e fortes emoções – é o ápice da chegada dos 
peregrinos e fiéis (Figura 09). 

 

Figura 09: Adro em frente à fachada sudeste do Santuário Nacional de Anchieta. Fonte: autor, 2016. 

A castanheira-da-praia, espécie trazida pelos portugueses no período colonial, destaca-se com o frondoso 
exemplar no meio do Adro, fotografado desde 1940. A árvore reina isolada, protetora, um genius loci que 
revela o tempo e a historicidade da paisagem. Cabe lembrar do rico simbolismo da árvore que perpassa 
distintas culturas, como aponta Farah (2008), destacando sua dimensão espiritual – e assim a vemos presente 
em muitas religiões. Este contraponto entre natureza humana e não-humana inspira emoções nos visitantes:   

A praça defronte à igreja, em dias de pouco movimento, quando a castanheira de copa gigantesca 
confronta a construção centenária e de onde se avista o mar... O silêncio e a solidez de ambas, 
frente a frente, sempre me emocionam.1  

Dentro da igreja, encontram-se as imagens dos santos de devoção de toda essa gente que coloniza a região. 
Nossa Senhora da Assunção, devoção portuguesa, é representada como a Virgem Maria alçando aos céus de 
corpo e alma; Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos franciscanos, vem com a ordem atuante no Espírito 
Santo; Santa Rita de Cássia, devoção italiana, vem com os imigrantes; e os santos inacianos vêm com a 
Companhia de Jesus (MATTOS, M., 1998). Distintas manifestações de fé consolidam o valor espiritual.  

Os rituais reafirmam as crenças no tempo. Realizam-se ou convergem para o Adro as festas religiosas mais 
importantes da cidade. A Festa de Nossa Senhora da Assunção ocorre em 15 de agosto, dia da cidade, com 
representação do Auto de Nossa Senhora, escrito por Anchieta. A Festa Nacional de São José de Anchieta 
acontece no dia 9 de junho, dia da morte do santo, constituindo-se no destino de diversas procissões, 
incluindo os Passos de Anchieta. Cresce em evidência a Encenação da Paixão de Cristo, realizada na Semana 
Santa (Figura 10). 

                                                           
1 Trecho da entrevista com Viviane Pimentel, sobre os valores espirituais dos espaços livres de Anchieta. 
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Figura 10: Representação teatral da Paixão de Cristo no Adro do Santuário.  
Fonte: Quitiba, 2015. 

Localizada bem próxima ao Santuário está a Capela de Nossa Senhora da Penha, construída em 1873 como 
promessa à Penha, para acabar com uma epidemia de varíola que aterroriza a população (ANCHIETA 
[Município], 2017). Devido ao motivo da sua construção, a capela apresenta um grande valor espiritual e 
histórico para a população local. Localiza-se no cume do morro, em uma implantação mais elevada em 
relação ao Santuário (Figura 11). 

 

Figura 11: Capela de Nossa Senhora da Penha, em vista noturna.  
Fonte: autor, 2016. 

Trazida ao Espírito Santo pelo Frei Pedro Palácios no século XVI, a devoção espanhola surge quando Maria 
aparece ao monge Simão na serra Penha de França, e passa a chamar-se Nossa Senhora da Penha, por 
revelar-se na penha, no penhasco, enfatizando a importância do alto. Aqui ela se torna padroeira do Estado, 
por isso a tradição é difundida de Vila Velha para outras cidades, incluindo Anchieta.  

A capela é um exemplo de como a fé se manifesta no pedido por uma intervenção divina, invocada em prol 
da saúde da população – mesmo motivo da interveniência de Nossa Senhora da Penha na Espanha, onde, 
sem explicação, uma peste também desaparece. 

[...] Todas as formas de louvar a Deus são um agradecimento eterno.2 

                                                           
2 Trecho da entrevista com Ivan Petri Florentino, sobre os valores espirituais dos espaços livres de Anchieta. 

5753



 

O Poço do Coimbra já tem na sua origem uma curiosa oscilação entre aspectos factuais e fenomenais. 
Segundo uma lenda, para abastecer a aldeia na época de uma seca, o poço de água é milagrosamente aberto 
com o cajado de Anchieta. Assim nos conta Novaes (1968): 

Sofria a população de Iriritiba, ou Reritiba, e suas vizinhanças as consequências de forte e 
prolongada estiagem. Em vão, perscrutava o céu, a fim de verificar a presença de alguma 
nuvem ou prenúncio de chuva. [...] 
Voltaram-se, então, os habitantes para o seu querido pai espiritual, o Padre José de 
Anchieta. Procuraram-no. Encontraram-no, rodeado de sedentos. 
– Água! Dai-nos água, pai! – Temos sede! 
[...] Ali mesmo, tão perto da praia, [...], Anchieta, de pé, concentra-se, no fervor da prece, 
fere a terra, com seu cajado, e faz brotar a linfa pura, que enche logo o poço, aberto 
milagrosamente (NOVAES, 1968, p. 33-34). 

O poço é uma fonte natural que fornece água para os moradores, antes de haver abastecimento a domicílio 
(ANCHIETA [Município], 2017). Ao valor material, de subsistência, soma-se o imaterial, do milagre. A 
espiritualidade se reafirma com a bênção da intervenção divina, presente na lenda (Figura 12).  

 

Figura 12: Poço do Coimbra, no alto do morro. Fonte: Anchieta [Município], 2017. 

Os espaços livres do Centro Histórico têm valores religiosos vinculados às relíquias (Santuário de Anchieta, 
Capela da Penha, sítios arqueológicos, Poço do Coimbra), conectando-se com outras evidências tangíveis, 
perfazendo um conjunto percebido por moradores e visitantes. 

[...] o espaço de maior significado religioso de Anchieta é o Santuário de São José de 
Anchieta, já os de maior significado espiritual são o Rio Benevente e as praias, incluindo os 
poços jesuíticos que somam três em Anchieta [...].3  

No mapeamento de valores do Centro Histórico (Figura 13), verificamos como o eixo sudeste-noroeste do 
Santuário estrutura as vias de acesso até atualidade, definindo as perspectivas de sensibilização. Uma 
sequência de espaços livres (Santuário Nacional de São José de Anchieta, Capela de Nossa Senhora da Penha, 
Poço do Coimbra, Praça de São Pedro) cria uma poligonal norteada pelos valores religiosos. Ainda hoje é 
possível presenciar a alternância de forças centrípetas, com o sentido de reverenciar a presença do sagrado, 
e de forças centrífugas, com o sentido de perceber uma ordem superior. 

                                                           
3 Trecho da entrevista com Cristina Coelho, sobre os valores espirituais dos espaços livres de Anchieta. 
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Figura 13: Mapeamento de valores espirituais do Centro Histórico de Anchieta.  

Fontes: Anchieta [Município], 2006a; IJSN, 2013; IBGE, 2016; United Sates Geological Survey, 2017. Elaborado por Jordano de Brito, com base na 
orientação do autor, 2017. 
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A tradicional Festa de São Pedro anima os espaços livres de Anchieta. Uma procissão marítima ocorre no dia 
29 de junho, com início no cais próximo à Colônia de Pescadores e retorno na Ponta de Castelhanos, contando 
com barcos ornamentados que fazem a travessia com a imagem do santo (Figura 14). Na sequência, realiza-
se uma procissão terrestre até a Praça São Pedro, onde ocorre uma missa campal (CETTO, 2017).  

 

Figura 14: Procissão marítima de São Pedro, na orla de Anchieta. Fonte: Cetto, 2017. 

Nos rituais religiosos, o valor espiritual adquire um sentido de agradecer a fartura proporcionada pela água, 
em consonância com a observação de Mallarach (2013) sobre o poder da celebração em religar dois mundos. 
A simbiose terra-mar é denotada pela natureza dual da procissão, feita em duas etapas, no mar e na terra. 
Em terra, a Praça de São Pedro é o espaço livre que centraliza a etapa profana da festividade. 

CONCLUSÃO: A NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE PRESERVAÇÃO 

Os planos locais apresentam algumas lacunas na preservação da herança material e imaterial. O Plano Diretor 
delineia uma política municipal de preservação do patrimônio histórico, cultural e paisagístico, que visa 
"preservar e valorizar o patrimônio cultural de Anchieta, protegendo suas expressões material e imaterial", 
que são referências à identidade, à ação ou à memória dos diferentes grupos da sociedade (ANCHIETA 
[Município], 2006a, Art. 9º). No Plano, compreende-se o patrimônio imaterial como:  

[...] conhecimentos e modos de criar, fazer e viver identificados como elementos 
pertencentes à cultura comunitária, tais como as festas, danças, o entretenimento, bem 
como as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas, religiosas, entre 
outras práticas da vida social (ANCHIETA [Município], 2006a, Art. 11). 

A falta de controle do adensamento construtivo também é uma lacuna agravante. Projetos de imóveis 
localizados nas paisagens de relevante interesse histórico e cultural só podem ultrapassar 9m acima do nível 
da rua, mediante prévia autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (ANCHIETA [Município], 2006a, Art. 81). Entretanto, a 
simples determinação numérica da altura é ineficiente sem uma análise sistêmica, pois, em alguns casos, 
deveria ser inferior – o que torna o dispositivo ineficaz para a proteção.  

A Área de Especial Interesse de Preservação Cultural do Centro Histórico (AEIC 1) tem, entre suas diretrizes: 
manter da horizontalidade das edificações, considerando o desenho colonial do Centro Histórico; e valorizar 
e manter os cones visuais da Igreja de Nossa Senhora da Assunção e da Capela de Nossa Senhora da Penha. 
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Também é previsto um regime especial em relação à legislação urbanística no caso em que expressões 
arquitetônicas e manifestações culturais dependam do meio ambiente construído (ANCHIETA [Município], 
2006a, Art. 79). Cabe, então, empreender estudos específicos para delimitar cones visuais e controlar índices 
urbanísticos, nos moldes do estudo desenvolvido para o Convento da Penha, em Vila Velha – ES (IPHAN, 
2015), no sentido de preservar os eixos de percepção espiritual das relíquias nos espaços livres. 

A Agenda 21 local (ANCHIETA [Município], 2006b) prevê alguns planos para os espaços livres, sem incorporar 
seus valores imateriais. Não se verifica nenhuma iniciativa de potencializar a importância histórica, espiritual 
ou religiosa dos caminhos de peregrinação, apesar da sua inclusão em roteiros turísticos. 

Espaços livres são cenários de experiências espirituais, religiosas, sociais; e sua preservação tangível contribui 
para a preservação intangível dos seus valores. A paisagem é um registro material que porta significados 
imateriais cruciais, a partir dos quais construímos uma imagem, uma ideia, um sentido a respeito de um 
lugar. Sendo passível de inexoráveis mudanças – enquanto legado de uma geração, para outra que a substitui 
– faz-se necessário pontuar, para os herdeiros, as referências que, até o presente momento, têm sido 
importantes para apoiar nossas memórias individuais e coletivas. 

Adotamos a ótica delineada como metapaisagem, uma forma integrada de compreender as ilações sensíveis. 
Recorremos ao ponto de vista da médiance (BERQUE, 2000b) em busca de desvendar a complexa realidade, 
ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, física e fenomenal, ecológica e simbólica. É neste contexto material, 
físico, espacial, que uma ordem superior é apreendida por nós: compreendemos mais profundamente o 
significado da existência quando nos conectamos com nosso mundo (LANE, 1988). A compreensão da 
paisagem sagrada implica no reconhecimento dos seus atributos materiais significantes.  

Ao considerar os espaços livres como loci de manifestações espirituais, reconhecemos neles a estreita 
simbiose entre a terra e a fé, ressaltando a importância de integrar as dimensões materiais e imateriais (na 
esfera espacial); e afirmando, sobretudo, a relevância de considerar as crenças, as festas e as atividades 
relacionadas às religiões (na esfera temporal). 

Esta ótica demonstra-se reveladora no caso de Anchieta. Os fluxos entre o factual e o sensível estão presentes 
nas várias dimensões espaciais e temporais: nos relatos dramatizados dos primeiros habitantes, nos milagres 
trazidos pelo Catolicismo, nos relatos místicos das caminhadas de Anchieta, nas descrições dos naturalistas 
– que tangenciam, em grande parte, as tradições religiosas. Estes exemplos confirmam a tese Berquiana de 
que a realidade da paisagem é construída, no curso da história, pela trajeção entre o sensível e o factual. 

Investigar e cartografar o invisível torna-se, assim, uma ferramenta imprescindível, não somente para 
identificar, mas também para transmitir oportunidades para os planos locais. Os espaços livres são 
repositórios de memórias individuais e coletivas; sua preservação física contribui para a preservação 
intangível da história do lugar, dos seus valores, das suas crenças. A recuperação dos espaços sagrados, de 
forma a integrá-los no planejamento, é uma forma de tornar nossa paisagem mais inteligível, valorizar 
conhecimentos ancestrais e promover a harmonia entre os vários níveis da realidade factual e fenomenal. 
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O artigo discute metodologias de atribuição de valor do patrimônio cultural e como a participação social é incluída no 
processo. Reflete sobre algumas ferramentas utilizadas para identificar e caracterizar valores, tais como a cartografia 
e os métodos etnográficos. Discute sua aplicabilidade para a atribuição de valores do Núcleo Arquitetônico e Histórico 
de Manguinhos (Nahm) do campus da Fiocruz na cidade do Rio de Janeiro.  
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio construído; valores do patrimônio cultural; participação social; declaração de 
significância. 

ABSTRACT: 
The article discusses methodologies for the attribution of cultural heritage value and how social participation is 
included in the process. It reflects on some tools used to identify and characterize values, such as cartography and 
ethnographic methods. It discusses its applicability for the attribution of values of the Architectural and Historic Center 
of Manguinhos (Nahm) of the Fiocruz campus in the city of Rio de Janeiro. 
KEYWORDS: built heritage; values of cultural heritage; social participation; statement of significance.  

RESUMEN: 
El artículo discute metodologías de atribución de valor del patrimonio cultural y cómo la participación social se incluye 
en el proceso. Refleja sobre algunas herramientas utilizadas para identificar y caracterizar valores, tales como la 
cartografía y los métodos etnográficos. Discute su aplicabilidad para la asignación de valores del Núcleo 
Arquitectónico e Histórico de Manguinhos (Nahm) del campus de Fiocruz en la ciudad de Río de Janeiro. 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio construído; valores del patrimonio; participación social; declaración de significado. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo para a atribuição de valores do Núcleo Arquitetônico e Histórico de Manguinhos (Nahm) é um dos 
focos da pesquisa intitulada “Gestão de sítios históricos do patrimônio cultural da saúde: reflexões e 
desafios do conjunto arquitetônico histórico do campus Manguinhos, Fiocruz-RJ”, financiada pela Casa de 
Oswaldo Cruz/CNPq. Esse trabalho, ainda em andamento, tem como objetivo elaborar uma metodologia 
para a identificação desses valores para embasar as ações de conservação e auxiliar no processo da gestão 
e salvaguarda do sítio histórico. 

O Nahm é formado pelas edificações concebidas pelo engenheiro–arquiteto Luiz Moraes Jr. na primeira 
década do século XX, por solicitação direta de Oswaldo Cruz, e reconhecido pelo órgão de tutela federal 
desde 1981. A salvaguarda das edificações tombadas e de seu entorno cabe desde 1987 ao Departamento 
de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz (DPH/COC). Nos últimos anos, a COC elegeu como uma de 
suas ações estratégicas a implantação do “Plano de Requalificação do Núcleo Arquitetônico Histórico de 
Manguinhos”. Esse plano, em desenvolvimento pela COC, tem como objetivo, por meio de intervenções e 
de novos usos de suas áreas urbanas e edificações históricas, preservar e valorizar esse patrimônio cultural, 
ampliar a interlocução com o entorno da Fiocruz e com a cidade do Rio de Janeiro.  

Uma das primeiras ações desenvolvidas pela COC foi a identificação dos valores associados ao Nahm pelo 
seu corpo técnico formado por arquitetos, conservadores, engenheiros e historiadores. Assim, em 2014, 
foram elencados alguns desses valores culturais (DPH, 2014) – histórico, artístico, de raridade, simbólico, 
científico/tecnológico, ambiental e social/educacional – com o objetivo de refletir sobre os valores do 
Nahm para dar subsídios a sua preservação. Nesse primeiro momento, não foi incorporada a participação 
dos outros atores sociais, como moradores das comunidades no entorno imediato, trabalhadores da 
Fiocruz, estudantes de nível superior, médio e básico. Apesar disto, vale destacar que, por entender que a 
sensibilização e o envolvimento do público em geral são de fundamental importância para o fortalecimento 
das atividades de preservação do patrimônio, nas diversas atividades desenvolvidas pelo DPH/COC, as 
ações de educação patrimonial1 se fazem presentes. 

Nesse sentido, o princípio a ser perseguido nesse estudo é a construção coletiva da ideia de patrimônio 
cultural, tomando o conjunto edificado do Nahm como fonte primária de conhecimento e partindo da 
valorização do olhar dos sujeitos que vivenciam esse território específico do campus da instituição. Essa 
construção integra uma prática em que a educação patrimonial é protagonista na descoberta dos vínculos e 
identidades locais, estimulando a reflexão sobre a importância do bem para a história individual e para a 
dinâmica da comunidade. Para tanto, encara-se que o primeiro desafio é utilizar uma mesma ação 
metodológica para envolver e trabalhar com um público múltiplo e com perfis diversificados, abarcando a 
comunidade Fiocruz e a sociedade em geral. Um segundo desafio é interpretar os anseios e, finalmente, 
tornar os resultados um instrumento de decisão compartilhada.   

 

                                                           

1
 Em consonância com a definição estabelecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), entende-se que 

as atividades intituladas de educação patrimonial são aquelas que abrangem “processos educativos formais e não formais que têm 
como foco o Patrimônio Cultural, (...), 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 (...). ” (IPHAN, 2014, p. 19) 
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METODOLOGIAS DE ATRIBUIÇÃO DE VALORES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

Na história e filosofia da preservação, o processo de atribuição de valores culturais tem sido encarado 
como uma prática fundamental. A cargo de especialistas, as escolhas de exemplares arquitetônicos para 
serem preservados estiveram pautadas exclusivamente por critérios artísticos e históricos. Essa abordagem 
tradicional da valoração patrimonial remete a uma concepção de que os bens têm valores inerentes e que, 
portanto, são estáticos e interpretados pela sociedade de uma mesma maneira (MANSON, 2004; AZEVEDO, 
et al., 2014).  

Nas últimas décadas, sobretudo a partir da década de 1980, essa abordagem passou por um forte 
questionamento. Contribuíram para esta reação os efeitos do processo de globalização e a febre de 
memória que atingiu a Europa e as Américas (NORA, 2006), contexto no qual emerge o campo de estudos 
da educação patrimonial (HORTA et al., 1999). A controvérsia recaiu sobre o reconhecimento da 
pluralidade cultural e, portanto, do direito de cada povo e de cada comunidade a afirmar e preservar sua 
identidade cultural. A afirmação de tal identidade significava proteger suas expressões imateriais e 
materiais, mas também incluir a sociedade ou comunidade no processo de sua seleção, pois a “democracia 
cultural supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade no processo de criação de bens 
culturais, na tomada de decisões que concernem à vida cultural e na difusão e fruição” (Declaração do 
México, 1985).  

A atribuição de valores associados ao patrimônio edificado tem sofrido mudanças e sendo revista em 
documentos internacionais no campo da preservação, com destaque para os documentos de referência 
produzidos em encontros científicos do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS): a 
Conferência de Nara de 1994 e o documento regional do ICOMOS Austrália denominado Carta de Burra de 
1999. Assim, observa-se no século XXI, ganhar espaço uma abordagem relativista de que o bem patrimonial 
é um objeto social mergulhado em significados atribuídos pela sociedade. Essa abordagem é denominada 
por Manson (2004) de values-centered theory ou “teoria crítica centrada em valores da preservação”. 

Esta abordagem tem sua construção iniciada no século XX, já com Alois Riegl2 (1858-1905). Já foi bem 
pontuado por outros autores que seu trabalho exerce influência na teoria e história da arte na atualidade e 
é considerado inaugural nos esforços de preservação patrimonial (CHOAY, 2001; CARBONARA, 2004; 
CUNHA, 2006). No entanto, é necessário examinar alguns aspectos teóricos de sua obra “O culto moderno 
dos monumentos”, publicada em 1903.  

Em 1902, Riegl é designado presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria. É incumbido de 
reorganizar a legislação de conservação dos monumentos públicos austríacos. O livro “O Culto Moderno 
dos Monumentos” (Der moderne Denkmalkultus) foi a base teórica para tal empreitada. Desse modo, a 
obra caracteriza-se como um conjunto de reflexões destinadas a fundar uma prática, a motivar as tomadas 
de decisão (juízo crítico), a sustentar uma política de preservação e, sobretudo, interpretar o monumento 
como fonte de conhecimento. Elabora, assim, um sistema de valores que considerava as diversas maneiras 
de percepção e recepção dos edifícios de acordo com o momento histórico em que estavam inseridos. A 

                                                           

2
 Filósofo, historiador e jurista austríaco. Foi conservador no Museu de Artes Aplicadas de Viena e docente da Universidade de 

Viena. Integrante da Escola de Viena de História da Arte. Introduz com seus estudos o conceito de Kunstwollen* (“querer 
artístico"), isso é, a força do espírito humano que faz nascer afinidades formais dentro de uma mesma época nas manifestações 
culturais. 
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percepção era realizada pelo espectador no momento presente (valor de contemporaneidade - 
pertencente ao presente) e poderia ser totalmente distinta do original (valor de rememoração - ligado à 
memória). A contribuição de sua “teoria dos valores” pode ser sintetizada da seguinte forma:  

Riegl deu passos fundamentais para consolidar a preservação de bens culturais como um 
campo disciplinar autônomo, que deixou de ser apenas um "auxiliar" da história da arte 
(assim como também contribuiu para a consolidação da própria história da arte como um 
campo autônomo em relação à "história geral"), passando a assumir características 
próprias, podendo, por sua vez, oferecer contribuições para a própria historiografia e para 
a criação artística contemporânea. Elaborou proposições prospectivas, que permanecem 
válidas ainda hoje, contendo elementos que podem ser continuamente explorados. 
(KÜHL, 2006, p. 20) 

A Carta de Burra, apesar de sua natureza regional, tem sido usada como um guia para práticas de 
preservação nas últimas décadas em diversos países, para além das fronteiras da Austrália. Esse documento 
está em sintonia com a chamada preservação crítica centrada em valores (MANSON, 2004). Baseia-se, 
portanto, no exercício de delinear e pesquisar os valores que contribuem para a significância cultural de 
determinados bens ou lugares. A metodologia de atribuição de valores registrada do documento identifica 
somente quatro tipos – o valor histórico, estético, social/espiritual e científico – mas, segundo Manson 
(2004), é flexível para assumir outras.  

É, portanto, um marco que influenciou novas reflexões sobre o assunto, principalmente no que tange as 
declarações de significância que registram os principais aspectos que conferem ao bem e o sítio seu 
significado cultural. Em seu artigo 12, o documento indica, brevemente, que para a conservação deve ser 
prevista a participação das pessoas. O documento teve diversas versões (1979, 1981, 1988, 1999 e 2013), 
as quais registram avanços na prática da conservação que ocorreram ao longo do tempo. A Carta de Burra 
(1999) afirma que a expressão “significância cultural” é sinônima de significado patrimonial e de valor 
cultural. 

Significado cultural significa valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as 
gerações passadas, atual ou futura. O significado cultural está incorporado no próprio 
sítio, na sua fábrica, na sua envolvente, na sua utilização, nas suas associações, nos seus 
registos, nos sítios relacionados e nos objetos relacionados. Os sítios podem ter variações 
de valor para indivíduos ou grupos diferentes. (Carta de Burra, 1999, art. 1)   

Entre 1998 e 2005 foi desenvolvida uma pesquisa intitulada Values of Heritage produzida pelo Getty 
Conservation Institute (GCI)3. Uma equipe multidisciplinar foi coordenada por Marta de la Torre e contava 
com os especialistas Erica Avrami, Randall Mason e David Myers, além de diversos consultores da área do 
patrimônio cultural. O objetivo da pesquisa foi unir as abordagens econômicas e culturais à valorização do 
patrimônio. Destaca-se nessa investigação o trabalho de Randall Manson que revisou categorias de valor e 
demonstrou a lacuna de metodologias. O seu estudo revela uma problemática presente no campo: na 
medida em que as tipologias implicitamente minimizam alguns tipos de valor, elevam outros, ou trazem 
conflitos de primeiro plano entre o cultivo de certos valores à custa dos outros. Para Manson (2002), na 

                                                           

3
 A pesquisa foi publicada em três volumes: Economics and Heritage Conservation: A Meeting Organized (1999), Values and 

Heritage Conservation: Research Report (2000) e, por fim, o relatório da pesquisa Assessing the Values of Cultural Heritage: 
Research Report (2002). 
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Carta de Burra, por exemplo, os valores econômicos são minimizados porque eles são vistos como 
derivados de e valores históricos e são, portanto, de secundária consideração. 

A Inglaterra tem utilizado, desde meados da década de 1990, em suas operações de reconhecimento do 
patrimônio cultural edificado em seu território a teoria centrada em valores da preservação. No documento 
instrutivo do English Heritage4 que aborda os princípios da conservação, a significação cultural é 
compreendida como vital.  

O ambiente histórico é entendido como um recurso compartilhado e, portanto, a participação ativa dos 
diversos atores que com ele interagem deve ser estimulada. É necessário identificar quem valoriza o lugar e 
por que o fazem. Aos especialistas cabe fornecer meios de aprendizagem que embasem e encorajem essa 
participação que, por sua vez, fortalece a valorização dos bens culturais.  

Cabe destacar as categorias de valores do English Heritage (2008) que constam de seu guia:  

 Valor da evidência ou probatório: o potencial de um lugar de evidenciar uma atividade humana. 

 Valor histórico: as maneiras pelas quais pessoas, eventos e aspectos da vida do passado podem ser 
conectados ao presente - tendem a ser ilustrativos ou associativos. 

 Valor estético: as maneiras pelas quais as pessoas extraem estimulação sensorial e intelectual de 
um lugar. Os valores estéticos tendem a ser específicos para um contexto temporal e cultural, mas 
a apreciação deles não é culturalmente exclusiva. 

 Valor comunal/social: os significados de um lugar para as pessoas que se relacionam com ele, ou 
para quem ela figura em sua experiência coletiva ou memória. Intimamente ligado ao valor 
histórico. 

Outro exemplo de aplicação de teoria centrada em valores, dessa vez aplicado a nível local, está sendo 
desenvolvido pelo Conseil du patrimoine de Montréal, no Canadá. A formulação de uma Declaração de 
Interesse Patrimonial, isto é, o estabelecimento do seu significado cultural, foi a ferramenta escolhida para 
registrar e reconhecer oficialmente o patrimônio edificado local. 

A Declaração de Interesse Patrimonial é compreendida como um documento de referência essencial na 
gestão subsequente do sitio, apoiando e orientando decisões relacionados com a conservação e valorização 
de lugares e seus contextos. Pois: 

A gestão de valores é uma abordagem amplamente aceita baseada na ideia que, além da 
preservação física dos elementos característicos de um lugar, é a durabilidade dos valores 

                                                           

4
 Inicialmente denominada Historic Buildings and Monuments Commission (Comissão para os Edifícios e Monumentos Históricos), 

foi uma organização pública criada para gerir a National Heritage Collection, isso é, proteger os monumentos nacionais. Substituiu a 
Ancient Monuments Boards for England and the Historic Buildings Councils for England criada em 1882 pelo Ancient Monuments 
Act. Em abril de 2015, após mudanças na estrutura do Patrimônio Inglês, que transferiram a proteção da National Heritage 
Collection para uma entidade de caridade – English Heritage Trust – e manteve a estrutura pública, sendo rebatizada como Historic 
England e vinculada ao Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS). 
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que esses lugares representam para as comunidades quem os reconhece, quem importa. 
Valores anexados a um lugar, então, constituem uma valiosa fonte de inspiração no 
desenvolvimento futuro deste lugar (Direction de La culture et du patrimoine, 2012, 
tradução nossa, p. 5). 

O documento normativo reconhece uma gama de valores distintos (histórico, artístico, documentário, 
social, simbólico, contextual, entre outros possíveis caso a caso) que pode ser conferido por uma 
comunidade (local, nacional, internacional) para um sítio de acordo com as características ou qualidades 
particulares. No entanto, ratifica que a comunidade não é uma entidade homogênea, já que consiste em 
indivíduos e grupos que representam uma diversidade de pontos de vista e interesses. 

A busca por significância cultural é um processo aberto que deve levar para uma 
compreensão do lugar enriquecido pelos diferentes pontos de vista dos membros do 
grupo de trabalho

5
. Não deve ser redutivo e pode ser resumido na identificação do menor 

denominador comum (Direction de La culture et du patrimoine, 2012, tradução nossa, p. 
7).  

Logo, nem todos os valores que se ligam a um sítio têm a mesma importância e precisarão ser ponderados 
e priorizados para estabelecer a visão geral que será uma apreciação justa do significado cultural da 
comunidade para um determinado bem ou lugar. Posições divergentes e conflitos de valores podem se 
manifestar durante do processo. Esses conflitos são discutidos com o objetivo de serem suavizados. 
Alternativamente, eles podem dar origem ao registro de valores divergentes.  

Uma dificuldade metodológica para o estabelecimento de valores reside em sua multiplicidade (ex.: 
culturais, econômicos, políticos, estéticos e outros), que por vezes se sobrepõe ou conflitam. Na medida em 
que os valores são produzidos a partir da interação de um artefato e seu contexto - social, econômico, 
histórico, espacial, cultural, entre outros - é ainda necessário considerar que os valores podem mudar com 
o tempo. Mason (2002, p. 6) identifica que uma metodologia adequada para atribuição de valor deve 
combinar disciplinas e métodos variados, a visão de insiders e outsiders, e ser adequada para cada caso.  

Neste sentido no quadro abaixo (Quadro 1) estão compiladas as categorias de valor inicialmente 
identificadas pelo conjunto de autores trabalhados. O objetivo deste levantamento é ilustrar a variedade 
de valores e permitir uma comparação que sirva de subsidio para a construção de uma metodologia de 
valoração para o Nahm. Na última coluna busca-se identificar como esses autores indicam que a 
participação de grupos sociais deve ser estabelecida no processo.  

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Cabe destacar que no processo de construção da Declaração são formados grupos de trabalho constituídos por 10 representantes 

que incluem especialistas e não especialistas.  
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Autor Categoria      Participação de 
grupos da 
sociedade 

Riegl, 1903 Valor de rememoração - ligado à memória: Valor de contemporaneidade - pertencente ao 
presente: 

Não especificado 

Valor de 
Antiguidade 
 

Valor 
Histórico 
 

Valor volível de 
memória (ou valor 
intencional de 
rememoração) 
 

Valor de 
Utilitário 
 

Valor de arte 
de novidade 
 

Valor de arte 
relativo 
 

 

Carta de 
Burra, 
Icomos, 
1999 e 
2013 

Histórico Estético Cientifico Social ou 
espiritual 

 Não especificado 

Mason, 
2002 

Valor social: 
 

Valor econômico: Reavaliando e 
ajustando os  
valores 
inicialmente 
identificados por 
especialistas 

Social 
 

Histórico Espiritual/religioso 
 

Estético Com uso 
mercadológico  

Sem uso: 
Existencial 
Opcional 
Legado 
 

 

English 
Heritage, 
2008 

Estético Histórico 
 

Comunal De evidência 
 
 

 Após os valores 
já identificados 
por especialistas 

Direction 
de la 
culture et 
du 
patrimoine, 
Montreal, 
Canadá, 
2012 

Histórico Artístico Documental Social Simbólico  Contextual Em grupos de 
trabalho que 
reúnem 
especialistas e 
não especialistas 
para a 
construção de 
valores 
subsidiados por 
uma 
documentação 
básica inicial e 
visitas ao sítio 

Quadro 01: Interpretação de valores associados ao patrimônio arquitetônico.  
Fonte: autores, 2018. 

 

Nas metodologias analisadas de processo de identificação de valores culturais, os especialistas claramente 
desempenham um papel de liderança na determinação de tais valores, no entanto, em todos os casos 
levantados é compreendida a importância de envolver a sociedade e os grupos sociais. Portanto, quanto 
mais amplo, integrando diferentes atores, mais chances de apreender os valores que a constroem – por sua 
natureza mutável e temporal. Colaborando com essa abordagem, o conservador espanhol Salvador Muñoz 
Viñas (2004), um dos expoentes da teoria contemporânea de restauração, defende a importância dessa 
participação para a construção do significado cultural dos lugares. Para esse autor, a conservação-
restauração de bens culturais deve se direcionar a manutenção da significância associada aos objetos. 
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FERRAMENTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA ATRIBUIÇÃO DE VALORES  

Uma fundamental questão que se coloca é como consultar e envolver os atores sociais no processo de 
atribuição de valores do patrimônio edificado. A necessidade da participação social está registrada nos 
documentos levantados pelo estudo, no entanto não existe uma regra ou guia claro do método para atingir 
esse objetivo. Existe, por sua vez, uma variedade de métodos e diretrizes possíveis de participação pública, 
com naturezas diferentes, que vão desde contribuições na forma de opiniões até uma ação direta na 
prática de decisão (ROWE; FREWER, 2000). 

Cartografia Social (CS) 

O procedimento metodológico da Cartografia Social se estabelece na luta por direitos civis dos anos de 
1970. A metodologia de CS remonta de uma primeira experiência de mapeamento participativo realizada 
no Canadá para delimitar terras de esquimós, no projeto intitulado Inuit Land Use and Occupancy Project 
(CANDLER, et al. 2006). A estratégia é montar mapas sociais construídos de forma participativa, pois 
apresentam o cotidiano de uma determinada população ou comunidade que se encontra em uma situação 
de conflito (ACSELRAD, 2008).  

No Brasil, foi inicialmente aplicada na demarcação da Amazônia legal, dentro do Projeto Nova Cartografia 
Social da Amazônia, junto às populações indígenas como forma de afirmar direitos territoriais. Mas suas 
possibilidades de aplicações hoje são ainda mais abrangentes, incluindo desde planos diretores 
participativos até propostas de intervenções urbanas em comunidades suscetíveis a conflitos urbanos. 
Dentro desse panorama, a metodologia da CS vem se consolidando como um eficaz instrumento em defesa 
dos direitos que trabalha de forma crítica e participativa (NETO, et al. 2016). 

Experiência recente utilizando a CS como estratégia de mapeamento participativo envolvendo o patrimônio 
cultural foi realizada pela regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da 
Superintendência de São Paulo. Este trabalho teve inicio, segundo Pereira Junior (2012), no ano de 2008, 
quando o Iphan realizou um trabalho com a comunidade de seleção de imagens para criar cartões postais 
da cidade de Iguape (SP). As imagens selecionadas foram o embrião para as ações de educação patrimonial 
que se seguiram, inclusive a implantação da Casa do Patrimônio6 na cidade. 

O Iphan iniciou os trabalhos de uma forma diferenciada, explicitado na implantação da 
Casa do Patrimônio de Iguape e na possibilidade de uma abordagem diferenciada, 
utilizando-se da construção coletiva, junto com a comunidade, para conseguir atingir os 
objetivos (PEREIRA JUNIOR, 2012, p. 135). 

Em 2009, após um intenso processo de envolvimento comunitário que utilizou o mapeamento participativo 
em oficinas com vários segmentos da comunidade local, a cidade de Iguape foi tombada. A opção 
metodológica pela CS foi considerada adequada para o propósito de construção coletiva de um 
instrumento de decisão pelos agentes do patrimônio federal. A proposta das oficinas buscava criar um 

                                                           

6 
A Casa do Patrimônio de Iguape foi criada a partir da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal 

e o Iphan em 13 de abril de 2009. Segundo Pereira Junior (2012, p. 135) “foi fundamental no processo de abertura da possibilidade 
de a população se apropriar, de fato, do que é dela, indicar o que tem importância, ou não, na sua vida e para sua vida, e construir 
o que a cidade espera e quer do seu patrimônio.” 
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espaço de interlocução com os moradores convidando-os para contribuir na definição sobre o tombamento 
de sua cidade (NASCIMENTO; SCIFONI, 2015).  

A implementação da metodologia da CS demanda um exercício inicial importante. É necessário delimitar 
recortes espaciais e definir os objetivos do mapeamento. Uma vez concluída essa etapa preliminar, Neto et 
al. (2016) propõem o estabelecimento de quatro etapas: 1ª) diagnóstico; 2ª) metodológico organizacional; 
3ª) metodológico operacional; e 4ª) estratégia de uso. Na primeira etapa se estabelecem as características 
sociais, culturais e etárias dos sujeitos envolvidos no mapeamento, inclusive identificando os 
conhecimentos cartográficos dos grupos envolvidos e definindo os mapas que podem ser gerados durante 
as atividades. Na etapa seguinte se estabelece a ação metodológica que melhor dialoga com a realidade a 
ser mapeada – com uso de mapas mentais, maquetes ou outros recursos condizentes com a realidade local. 
Na terceira etapa são organizadas as oficinas visando debater os conceitos, proceder a trajetória histórica 
do processo, apresentar as experiências coletivas presentes no território e iniciar o mapeamento e, por fim, 
a revalidação. A última etapa corresponde a discussão sobre o uso do mapa elaborado.  

Mapas Mentais, Mapas Colaborativos e Parish Maps 

O conceito de mapas mentais foi introduzido pelo urbanista norte americano Kevin A. Lynch (1918-1984), 
autor do livro A Imagem da Cidade, publicado em 1960. Na obra, Lynch escreve sobre a percepção dos 
ambientes urbanos e sobre como analisar e melhorar as formas visuais de uma cidade. Utiliza exemplos de 
caso para tecer suas considerações, que ilustra com o auxílio da produção de mapas interativos com cinco 
elementos principais (vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos). Os mapas mentais têm o objetivo de 
indicar a relação que o indivíduo mantém com o espaço, pois são representações de um determinado 
espaço elaborado e vivenciado por seus usuários. 

A cartografia atualmente conta com a modalidade intitulada de mapa colaborativo, encarada como uma 
modalidade de mapa mental. Esta é uma ferramenta virtual que contribui para o mapeamento coletivo de 
informações sobre o território, sejam por profissionais ou não e de uma temática específica. Ela pretende 
assegurar que as informações estejam mais rapidamente acessíveis àqueles que as procuram (FONSECA et 
al., 2017). Segundo Gomes (2016, p. 41): “a ideia de produção colaborativa e compartilhada em rede torna-
se mais intensa na década de 1990, a partir do desenvolvimento da computação e dos movimentos do 
software livre e do código aberto”. 

Por se tratar de um trabalho coletivo, em que diversos indivíduos podem contribuir alimentando o mapa 
com suas informações pessoais sobre determinado lugar, o trabalho permanece em constante atualização, 
sendo possível permanentemente adicionar algum novo dado. No campo do patrimônio cultural têm sido 
utilizados para cadastrar pontos de animação cultural em áreas das cidades, os chamados “mapas 
culturais” (Figura 1). 
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Figura 1: Exemplo de mapa colaborativo com informações sobre pontos de cultura na Rocinha, Rio de Janeiro/RJ. 

Fonte: www.falaroca.com/mapa. 

Um exemplo recente de aplicação do mapa colaborativo, voltado para responder como moradores e 
turistas se relacionam com um sítio patrimonial, tem sido aplicado no centro histórico da cidade de Goiás, 
patrimônio da humanidade. O grupo que está conduzindo os estudos de investigação está vinculado ao 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás. A metodologia de trabalho proposta 
está dividida em três etapas: 1. Sistematização colaborativa em forma de mapa cartográfico aberto ao 
público; 2. Aplicação de questionários conduzidos junto à população para identificar a sua apreensão dos 
marcos edificados e as expressões culturais no território; 3. Criação de um banco de dados centrado nos 
bens tombados e seu estado de conservação com plataforma interativa para colaboração (FONSECA et al., 
2017).   

Dentre as vantagens de elaboração de um mapa colaborativo, tem-se que, por possibilitar 
que seja produzido por pessoas que efetivamente vivem o local a ser representado, um 
mapa deste tipo pode apresentar informações que sejam extremamente relevantes a um 
determinado segmento, mas que por diversos motivos não aparecem nos mapeamentos 
cartográficos existentes. São informações sensoriais que, ademais de dados sobre 
topografia, clima e vegetação, também criam o lugar e o qualificam, podendo ser tão 
significativas quanto a referência a um caminho a seguir, podendo, ainda, ser fornecidas 
por pessoas que não possuam um instrumental técnico e especializado. (FONSECA et al., 
2017, p. 5) 
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O uso de mapas produzidos pelos habitantes de uma localidade para fins de empoderamento cultural tem 
uma experiência pioneira na Inglaterra – o projeto Parish Maps. Em 1982 foi fundado Common Ground, 
uma organização sem fins lucrativos, voltada para incentivar o pertencimento das comunidades com a 
produção de mapas paroquiais que são também obras de arte (Figura 2). O objetivo dos mapas é capturar o 
espírito do lugar (local distinctiveness). 

 
Figura 2: Exemplo de um Parish Map do Common Ground.  

Fonte: https://www.commonground.org.uk/parish-maps/. 

Os mapas colaborativos e o Parish Maps podem ser uma ferramenta de educação patrimonial, pois dão 
protagonismo a essas comunidades no processo de construção da narrativa de identificação do que dá 
significado ao seu lugar e o que é eleito como seu patrimônio – material e imaterial.   

Métodos etnográficos 

Existem muitos possíveis métodos etnográficos voltados para a emissão de opinião pela população. São 
listados a seguir alguns destes identificados por Low (2002), Rowe e Frewer (2000). Para o objeto desta 
pesquisa foram considerados os seguintes:   

 Referendo – Permite, potencialmente, uma ampla participação da sociedade, seja a nível nacional 
ou local. A participação fica restrita a um único momento. A votação deve ser pautada em uma ou 
duas opções.   

 Audiências públicas – A participação da população é limitada a um número determinado de 
pessoas estabelecido pelo espaço físico disponível. A apresentação e condução do problema são 
realizadas por especialistas. O número de encontros pode prolongar-se de semanas a anos. No 
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sistema de fórum abertos a população pode emitir opiniões, mas estas não impactam ou revertem 
diretamente em ações.  

 Pesquisa de opinião pública – Participação por amostragem especifica de um determinado 
segmento da sociedade. Restrito a um único momento e com duração de alguns minutos. Aplicação 
por questionários escritos ou entrevistas por telefone. O questionário pode incluir várias questões.  

 Comitê consultivo – Participação de pequeno grupo selecionado para representar visões de vários 
grupos ou comunidades. Encontros devem se estender por um longo período de tempo, pré-
determinado. O grupo é convidado a examinar um determinado tema considerado significativo 
com outros representantes.  

 Grupos focais – Participação de pequeno grupo (de 5 a 12 integrantes) selecionado para 
representar visões de vários grupos ou comunidades. Encontros esporádicos de no máximo duas 
horas. A discussão é livre sobre questões colocadas por mediador.  

CONSIDERAÇÕES  

No Brasil, a partir do final da década de 1970 e com a redemocratização na década de 1980, percebe-se 
uma crescente interlocução e diálogo com a sociedade organizada em temas como a preservação do 
patrimônio cultural. O processo de construção da nova Constituição de 1988 é um reflexo desse 
movimento popular que lutava pelo resgate de sua cidadania. O documento inovou ao estabelecer o 
Direito a Cultura e a prever a proteção do patrimônio cultural em suas diversas dimensões, inclusive a 
imaterial, de modo que fossem utilizados instrumentos como o inventário, o registro, a vigilância, o 
tombamento e a desapropriação, entre outros. O envolvimento da sociedade e dos grupos sociais na 
preservação de seu patrimônio era reivindicado. Como afirma Fonseca (2005, p. 160): 

A adesão da sociedade – vale dizer, dos diferentes grupos sociais que compõem as nações 
modernas – à prática da preservação de bens culturais tem sido considerada o grande 
desafio a ser enfrentado no século XXI. Pois se, por um lado, a justificativa dessas políticas 
é o interesse público, a ideia de uma “identidade nacional” como referência que orientaria 
a ação de órgãos governamentais, construída por intelectuais e/ou agentes do poder 
público, já não é reconhecida como capaz de legitimar intervenções que, em muitos casos, 
afetam profundamente a vida dos cidadãos.  

No entanto, no que tange aos resultados, o envolvimento da sociedade esbarra ainda na permanência de 
uma ótica tradicional do Estado como guardião e produtor de cultura (CASTRIOTA, 2009) e, por outro lado, 
na lógica individualista do direito à propriedade que não aceita a sua função social constitucional e não 
compreende a dimensão coletiva. Assim, os avanços ainda são tímidos e a participação da sociedade em 
instâncias deliberativas como conselhos ainda é restrita (FONSECA, 2005). 

Sob a ótica da educação patrimonial, as variadas facetas dos valores atribuídos aos bens culturais, só 
podem ser devidamente ponderados pelos atores que com ele interagem. No que diz respeito ao conjunto 
edificado do Nahm, este público é diversificado, abarcando a comunidade Fiocruz e a sociedade em geral, 
tanto aqueles com conhecimento sobre o campo da preservação, quanto aqueles ainda não envolvidos 
com o tema. Foi iniciado pelo DPH/COC um mapeamento de grupos de pesquisa que trabalham com as 
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comunidades do entorno da Fiocruz, nos complexos de Manguinhos e da Maré, incluindo informações 
sobre a sua atuação e o público alvo.  

Compreende-se que já existem interlocutores da comunidade – grupos organizados – de moradores 
consolidados no território, e, portanto, o trabalho precisa ser realizado a partir dessa rede já estabelecida. 
Os próximos passos a serem desenvolvidos ao longo da pesquisa serão identificar os representantes dos 
outros atores, pesquisadores e estudantes. Neste processo, cabe à equipe técnica do DPH estabelecer uma 
interação dialógica com estes atores, que lhes dê suporte para a construção e reconhecimento dos valores 
agregados ao Nahm. Concomitantemente, potencializa-se a ideia de que a preservação do patrimônio é um 
compromisso coletivo. 
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O MUSEU NA MARGEM DE UM RIO: UM DIÁLOGO ENTRE ÁLVARO SIZA 
VIEIRA E NADIR AFONSO 

 

THE MUSEUM AT THE RIVERBANK: A DIALOGUE BETWEEN ÁLVARO SIZA VIEIRA AND NADIR 
AFONSO 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMONIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo busca apresentar uma leitura do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA (2004-2015), 
projeto realizado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira para abrigar a obra do pintor Nadir Afonso em Chaves, Portugal. O 
projeto se insere dentro da trajetória do arquiteto como mais uma das experiências que buscam a integração entre 
arte, arquitetura e cidade, e apresenta novamente a sua forma distinta de abordagem da arquitetura de museus. Em 
Siza, os museus são compreendidos como elementos indissociáveis da cidade em diálogo direto com o lugar e a 
cultura local, assim como são entendidos como elementos essenciais na difusão do conhecimento. Este trabalho 
também pretende compreender a trajetória de Nadir Afonso e sua produção nas artes plásticas, com o propósito de 
identificar possíveis pontos de contato entre os campos da arte e da arquitetura possibilitando, assim, estabelecer um 
diálogo entre sua pintura e a arquitetura do museu, entre Nadir Afonso e Álvaro Siza.  
PALAVRAS-CHAVE: Álvaro Siza; Nadir Afonso; arquitetura; arte; museus. 

ABSTRACT: 
This article aims to present a reading of the Contemporary Art Museum of Nadir Afonso – MACNA(2004-2015), 
projected by the architect Alvaro Siza Vieira to contain the work of the painter Nadir Afonso in Chaves, Portugal. The 
project is inserted within the architect body of work as another experience that aims to integrate art, architecture and 
the city, and re-presents his distinctive approach to the architecture of museums.  To Siza, museums are understood as 
unassociated elements of the city in constant dialogue with the site and the local culture, furthermore are also 
essential elements to the propagation of knowledge. This paper also intends to understand Nadir Afonso trajectory and 
his artistic production, proposing to identify possible common grounds between the arts and architecture in ways to 
establish a dialogue between his paintings and the museum architecture, between Nadir Afonso and Álvaro Siza. 
KEYWORDS: Álvaro Siza; Nadir Afonso; architecture; art; museums. 
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O MUSEU NA MARGEM DE UM RIO: UM DIÁLOGO ENTRE ÁLVARO SIZA VIEIRA E NADIR AFONSO 

No Museu não deve haver propriamente espaço, não deve haver paredes nem chão nem 
teto; nem luz. No Museu não deve haver espessuras nem aberturas nem sensação de 
interior e exterior. O espaço do Museu impede a criação e a vizinhança deve ser apagada. 
A paisagem será exterior ao Museu, no sentido último e único: não existir. O Museu não 
deve ter princípio nem fim nem percursos. O Museu é um nada e a luz deve ser apagada 
para que o fogo não recomece sem ser notado. (SIZA, 2005, p. 44) 

O museu que Álvaro Siza Vieira projetou para abrigar a obra do pintor Nadir Afonso na pequena cidade de 
Chaves, localizada ao norte de Portugal, apresenta mais uma vez a capacidade do arquiteto em desenvolver 
uma arquitetura singular que revela sua forma de pensar as relações entre arte, arquitetura e cidade. Cada 
museu projetado pelo arquiteto apresenta especificidades e características próprias como resultado da 
convergência entre a interpretação dos lugares em que estão inseridos, do programa, do diálogo com os 
contextos e pré-existências, com a cidade e sua cultura, em um processo de ressignificação que transforma 
e confere uma nova dinâmica aos lugares. Como aponta Peter Testa, a arquitetura de Álvaro Siza revela “o 
reconhecimento tácito de que os territórios fomentam identidades, em um processo informado da 
singularidade de cada lugar resultando em uma operação corpórea no âmbito da qual percepção e lugar 
constituem agentes de reterritorialização” (TESTA, 2005, p. 15). 

Ao se posicionar contrariamente a toda animação que ocorre em torno da arquitetura de museus, Siza não 
se propõe projetar o museu como monumento excepcional. Antes, parece mais interessado na busca por 
uma arquitetura que seja resultante das relações entre as diversas situações, ambiências e escalas que 
constituem o espaço da cidade e em compreendê-lo como elemento atuante na cidade, em sua dimensão 
cívica. A arquitetura de um edifício público, de um museu, se encontra na cidade e como parte integrante 
dela é proposta como continuidade de seu tecido. Acaba por se situar entre a escala doméstica da casa e a 
grande escala da cidade1.  

A referência à escala da casa se encontra presente no discurso do arquiteto desde o primeiro museu que 
projetou, o Centro Galêgo de Arte Contemporânea (1988-1993) em Santiago de Compostela, e surge em 
diversos de seus escritos. “A origem do museu é a casa. Antes de haver museus, as coleções estavam em 
palácios“2. Siza se mostra avesso também à obsessão técnica da arquitetura de museus pela conservação 
de obras de arte, pelo museu compreendido como “templo de arte”. A ideia da obra de arte confinada em 
um compartimento asséptico e isolada do mundo e de tudo o que possa prejudicar a apreciação de si 
mesma, ainda predominante em grande parte dos museus contemporâneos, é recusada pelo arquiteto que 
busca romper com essa ideia de galeria ideal, na qual a obra de arte é, antes de qualquer coisa, objeto de 
culto. Assim, outra referência é o ateliê do artista, espaço íntimo do trabalho solitário, com os seus 
“quadros amontoados, juntos, misturados” em um mesmo espaço. “Ver assim as obras de arte permite 

                                                             
1
 Siza diz que “a primeira condição que deve emergir uma proposta museística é que deve constituir um espaço de grande 

qualidade. Não é esta uma situação diferente ou que sucede quando se projeta uma casa, por que a casa pode ser muito 
impressionante na sua arquitetura”. In: NIEVES, Juan de (coord.). Galícia: um centro de arte contemporânea a debate. Actas. 
Corunha: Imprenta Mundo S.L., 1993, p.26. 

2
 SIZA, Álvaro; FERNANDES, João; LOOCK, Ulrich. Álvaro Siza: um percurso no Museu de Serralves. LOOCK, Ulrich, ed.  

anARQUITECTURA. Porto: Fundação Serralves/Público, 2005, p. 21. 
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repensar coisas e desmitificá-las”3. O projeto para os espaços de um museu e para uma casa é pensado da 
mesma forma, partem de um mesmo princípio e devem apresentar a mesma qualidade. Siza cita como 
referência o Museu Picasso em Antibes, instalado no castelo com suas janelas abertas e de onde se podem 
ouvir as pessoas conversando na praia4. 

A arquitetura dos seus museus busca não se sobrepor a arte exposta, e Siza não apresenta o interesse em 
trabalhar com a tipologia do museu concebido como caixa expositiva aberta e sem paredes. Interessa 
manter a parede, com sua opacidade e solidez, e assim operar as mediações entre o espaço interior e 
entorno. Busca-se determinada interiorização, recolhimento necessário que, segundo o arquiteto, 
possibilita a compreensão da arte. Entretanto, os espaços expositivos não são completamente neutros. É 
estabelecido um jogo de complementariedade entre espaços mais intimistas e espaços coletivos, em uma 
variedade de salas comunicantes com dimensões, proporções, níveis e luz com características próprias, que 
permitem ao visitante um percurso em livre movimento, entre transparências e sobreposições de espaços 
que ora volta-se para dentro, ora é permeável ao mundo externo, lançando de forma precisa aberturas 
para elementos da paisagem circundante, permitindo ao visitante o reconhecimento do lugar em que se 
está.   

A recusa da completa neutralidade contribui para colocar a arquitetura do museu como participante ativo 
da experiência artística ao provocar no artista um posicionamento frente ao espaço, estabelecendo um 
diálogo que permite, assim, escolhas, interpretações e interferências. Dessa forma, os espaços expositivos 
não são completamente estáticos, e possibilita diversas formas apropriações.5 Cada projeto apresenta um 
caso distinto na busca por encontrar um sentido para a luz, que é modelada de forma quase escultórica, 
dotando os espaços de uma plasticidade e luminosidade obtidas através de recortes, dobras ou do 
emprego de painéis suspensos no teto que difundem a luz sobre as superfícies brancas. Essa concepção de 
espaço, contínuo, indissociável do contexto em que está inserido, assim como ocorre em Le Corbusier, 
deriva do cubismo.  

Como se sabe, o interesse de Siza pelas artes o levou a pensar em ser escultor antes de partir para a 
arquitetura. E como aponta Alexandre Alves Costa, em sua arquitetura identifica-se muito de sua 
experiência no campo das artes plásticas, na forma como explora as qualidades dos materiais, a luz e o 
espaço como matéria plástica (COSTA, 2008, pp. 35-37). No caso do museu que projetou para abrigar a 
obra do pintor Nadir Afonso em Chaves, encontramos tais características de forma quase direta, em que a 
arquitetura do museu potencializa a compreensão da obra que abriga ao relacioná-la com o lugar que 
apontou vários caminhos para a constituição da linguagem do pintor. E a existência de diversos pontos em 
comum no diálogo estabelecido entre o arquiteto e o artista nos possibilitará desenvolver uma leitura do 
partido adotado para a realização do museu. 

 

                                                             
3
 Ver: El sentido de las cosas: uma conversación com Álvaro Siza. Entrevista com Juan Domingo Santos.  In: MÁRQUEZ CECILIA, 

Fernando; LEVENE, Richard, eds. Álvaro Siza: 2001-2008. El Croquis, n.140. Madrid: El Croquis Editorial, 2008, p.48. 

4
 Idem, p.46. 

5
 Vale lembrar o texto de Markus Lüpertz sobre os museus alemães construídos nos anos oitenta, que por sua arquitetura e 

espaços repletos de decorativismos pareciam “hostis em relação às outras artes”. LÜPERTZ, Markus. Arte e arquitetura (encarte). 
In: KLOTZ, Heinrich; KRASE, Waltraud, Krause. Novas construções de museus na República Federal da Alemanha, 1991. 
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O espaço ilimitado 

 

                    
                             Figura 1: Margens do Tâmega, 1946.  
                                   Fonte: AFONSO, 1990, p. 135. 

Nadir Afonso (Chaves, 1920-2013) foi um dos introdutores do abstracionismo na arte portuguesa na 
primeira metade dos anos 1940, movimento que se desenvolveu primeiramente no Porto, junto de outros 
artistas como Fernando Lanhas, Candido, Garizo do Carmo e Arthur Barbosa da Fonseca, em um processo 
de retomada das experiências iniciadas por Amadeo Sousa Cardoso e Santa Rita-Pintor, representantes da 
primeira geração de artistas do moderno em Portugal e atuantes entre 1910 e 1930, alinhando o país com 
o movimento que já ocorria na Europa e em países da América (FRANÇA, 2004, p. 141). 

Em uma trajetória de cerca de setenta anos de produção, Nadir Afonso atuou nos campos da arte e da 
arquitetura, na qual a pintura teve predominância. Assim como veio a ocorrer com Álvaro Siza anos mais 
tarde, desejava dar continuidade aos seus estudos de pintura antes de optar por ingressar no curso de 
arquitetura da Escola de Belas-Artes do Porto, em 1938. Na escola, presenciou a renovação introduzida por 
Carlos Ramos, que introduz no curso programa de orientação moderna a partir de 1940. A arquitetura 
surge como um embate para o artista desde o primeiro momento: “[...] não desenhava arquitetura, eu 
pintava arquitetura”6. Na EBAP fundou o grupo de artistas “Os Convencidos da Morte”, que mais tarde 
passou a ser conhecido como “Grupo dos Independentes”, que reuniu artistas como Júlio Resende, Abel 

                                                             
6
 Na maioria de seus textos, Nadir Afonso sempre afirmou que a arquitetura representava um “martírio” em sua vida: “Um traçado 

arquitetônico não é uma finidade em si é um meio que deve forçosamente transpor-se em formas de execução rigorosa. Ora, os 
meus trabalhos de riscos e pinceladas careciam de rigor”. AFONSO, Nadir. Da vida à obra de Nadir Afonso. Lisboa: Bertrand 
Editora, 1990, p.18.  
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Salazar, Júlio Pomar, e arquitetos como Fernando Lanhas, Fernando Távora e o próprio Carlos Ramos, 
organizando exposições pioneiras de arte moderna no Porto (CEPEDA, 2013, pp. 24-25). 

A paisagem do Porto predominou nesse primeiro momento: a torre dos Clérigos, a estrutura da ponte Dom 
Luiz, a Ribeira, o casario de Miragaia (figura 2), são temas de uma série de pinturas de forte linguagem 
expressionista em que se identifica uma capacidade de estruturação do campo pictórico, de análise formal 
e síntese que já revelavam um processo rumo à abstração7. Esse percurso passa por várias 
experimentações que incluem desde aquarelas de pontes e rios de diversas cidades (figuras 1, 3 e 4) até 
incursões de viés surrealista em uma série de obras em que vai abandonando gradualmente a figura, e que 
se aprofundará a partir de 1946, quando desenvolve vários estudos voltados para a pesquisa da geometria 
que passa a predominar em sua pintura (ALMEIDA, 2016, p. 39). 

 
                                                                                            Figura 2: Vila Nova de Gaia, 1942.  

                                                                                                    Fonte: MIRANDA, 2014, p. 28. 

                                                             
7
 ALMEIDA, Bernardo Pinto de. Nadir Afonso: a reinvenção da pintura e a consciência do modernismo. In: ALMEIDA, Bernardo Pinto 

de; AFONSO, Laura (coord.). Nadir Afonso: chaves para uma obra. Porto: Fundação Nadir Afonso/Norprint, 2016, p. 39. 
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                                                                                               Figura 3:  Tâmega, 1947.  

Fonte: AFONSO, 1990, p. 108. 

 

                                                               
    Figura 4: Les ponts, 1949.  

                     Fonte: AFONSO, 1990, p. 110 
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A arquitetura certamente possibilitou o aprimoramento de seu olhar sobre a cidade, que se tornou objeto 
de sua pintura e tema presente em diversos momentos de sua produção artística, e esse movimento em 
direção à abstração e à geometria coincide com o período em que trabalhou como arquiteto nos ateliês de 
Le Corbusier e Oscar Niemeyer, dois arquitetos modernos cujas obras tiveram impacto no ambiente da 
Escola do Porto durante sua formação.  

Nadir colaborou no ateliê de Le Corbusier sediado em Paris, o ATBAT (Atelier de Bâtisseurs), entre os anos 
de 1946 e 1948, na época do desenvolvimento dos projetos para a Unidade de Habitação de Marselha 
(1945-1952) e da manufatura Duval em Saint Dié (1946-1951), sendo com a apresentação deste último que 
defendeu a etapa final para obtenção do diploma de arquiteto CODA (Concurso para a Obtenção do 
Diploma de Arquitetura) no Porto, junto da tese “A Arquitetura não é uma Arte”, em 1948. Assim, 
acompanhou de perto o desenvolvimento de dois projetos que são apontados como modelo de apliacação 
no Modulor, experiência que contribuiu para aprofundar em questões em torno da matemática, da 
geometria, da harmonia, aplicadas tanto na arquitetura como na arte e presentes em Le Corbusier 
(TOUSSAINT, 2010, pp. 30-32). São desse período suas primeiras “Composições Geométricas” (1947-1948), 
composições nas quais trabalhou exclusivamente com quadrados, círculos, triângulos e retângulos em suas 
variações resultantes da seção áurea, empregando cores puras, que resultam em um jogo de relações entre 
formas que preenchem toda a superfície, eliminando qualquer noção de perspectiva (figura 5). Elaborou 
nesse mesmo período um “alfabeto geométrico” a partir dessas figuras, que passam a estar presentes em 
sua pintura e em seus estudos sobre a geometria, que considera a “essência da arte” (AFONSO, 1990, p. 
49). 

 
 
Figura 5: Composição geométrica, 1947.  
           Fonte: GINGA, 2010, p. 20. 
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A experiência no Brasil com Oscar Niemeyer ocorreu entre os anos de 1951 e 1954, atuando entre o Rio de 
Janeiro e São Paulo, período em que Niemeyer desenvolveu o projeto do conjunto do Parque do Ibirapuera 
(1951-1954) para as comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Em seus relatos sobre a 
experiência com Niemeyer, aponta para a “compreensão plástica das formas” e a “qualidade de saber 
relacionar a função e forma” presente em sua arquitetura (TOUSSAINT, 2010, p. 33). Apesar de ter 
retornado à Europa antes da finalização do projeto, nesses anos certamente conheceu as importantes 
obras da arquitetura moderna construídas no país, assim como entrou em contato com os movimentos 
artísticos em torno do abstracionismo e da arte concreta que neste momento foram impulsionados pelos 
novos museus modernos de arte brasileiros. Participou do concurso realizado para a escolha do cartaz do IV 
Centenário classificando-se entre os três finalistas e, em 1953, chegou a organizar uma exposição de sua 
pintura no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que acaba não ocorrendo8.  

Seus estudos em guache para composições arquitetônicas realizados nesse período (figuras 6 e 7) revelam 
certa intenção de integração de arte na arquitetura, com a aplicação dos elementos de sua pesquisa visual, 
como um cubo transparente sob uma cobertura ondulada, suportada por pilotis em “v”, a inclusão de 
painéis com suas composições geométricas, palmeiras tropicais e paisagismo similar ao de Roberto Burle 
Marx (CEPEDA, 2013, pp. 62-63). 

 

                                                     
   Figuras 6 e 7: Guaches de estudos de estruturas arquitetônicas, 1952. 
                              Fonte: CEPEDA, 2013, pp. 62-63. 

No seu retorno a Europa sua pesquisa se voltou para a pintura, concentrando-se no abstracionismo 
geométrico e na arte cinética, integrando o grupo da Galeria Denise René em Paris, e expondo seus 
trabalhos juntamente de Victor Vasarely, Mortensen e Andre Bloc (AFONSO, 1990, p. 42). Na série de 
pinturas intituladas Espacillimité que desenvolveu ao longo dos anos 1950 (figura 8), as figuras geométricas 
de seu alfabeto (círculo, quadrado, triângulo) encontram-se agora em movimento, multiplicadas 

                                                             
8
 O Concurso para o cartaz foi vencido por Geraldo de Barros. A exposição foi cancelada por desacordo com Wolfgang Pfeiffer, 

então diretor no museu, que não concordou com o texto escrito por Nadir para o catálogo da exposição. Em sua autobiografia, 
Nadir Afonso comenta sobre esses episódios: “a vida de Nadir é sobretudo relevante pelo que não acontece...é uma espécie de 
autobriografia”. Ver: AFONSO, 1990, p. 42. O pintor representou Portugal na Bienal de São Paulo nos anos de 1963 e 1969.  
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horizontalmente nas superfícies das telas, junto a cores primárias e linhas definidas que constroem 
estruturas que por vezes escapam de seu preenchimento (GINGA, 2010, p.26). Sobre fundo branco, 
horizontal, esses elementos tendem a ultrapassar os limites da tela, compreendida aqui como fragmentos 
de espaços. A partir dessas questões, Nadir Afonso concebeu uma “máquina cinética” Espacillimité (1956), 
uma estrutura em cavalete composta por uma tela em banda, fixada em dois cilindros giratórios (figura 9), 
que ao ser ativada coloca a pintura em movimento contínuo: “Criei para definir a preocupação de 
movimento na obra de arte. Na minha concepção de espaço ilimitado o quadro não teria limites nem fim, 
haveria uma obra encadeada em si própria obedecendo a uma sucessão de imagens”9.  

              
               Figura 8: Espacillimité, 1958. Fonte: GINGA, 2010, p. 184. 
Figura 9: Espacillimité – máquina cinética, 1956. Fonte: GINGA, 2010, p. 179. 

O tema da paisagem urbana é retomado e agora passa a ser reinterpretado a partir da linguagem 
alcançada. São tramas compostas sobre o branco com os seus elementos geométricos usuais, agora 
explorados em sobreposições e perspectivas que remetem a verticalidade das cidades e ao traçado urbano. 
Formas ovais e trapezoidais surgem como elementos marcantes sobre a trama, como alusões aos marcos 
referenciais das cidades.  

Em relação à sua produção no campo da arquitetura, nota-se uma intenção tímida em buscar uma 
plasticidade próxima de suas pesquisas na pintura, assim como em estabelecer um diálogo mais próximo 
com Le Corbusier e Oscar Niemeyer, arquitetos com quem colaborou.  Entre os projetos que construiu, 
destaca-se as indústrias de panificação, a primeira localizada em Chaves (1962-1964) e outra em Vila Real 
(1965-1966), que apresentam partidos similares com suas coberturas abobadadas em concreto armado e, 

                                                             
9
 Entrevista de Bernardo Pinto de Almeida a Nadir Afonso.  In: ALMEIDA, Bernardo Pinto de; AFONSO, Laura (coord.). Nadir Afonso: 

chaves para uma obra. Porto: Fundação Nadir Afonso/Norprint, 2016, p.62. 
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dessa forma, certa influência da arquitetura moderna brasileira. Como aponta Toussaint, na arquitetura de 
Nadir encontra-se um “sentido mais pragmático” nas soluções empregadas do que uma “posição radical 
moderna que poderia se encontrar nos arquitetos com quem trabalhou em Paris e no Brasil” (TOUSSAINT, 
2010, p.34). 

Apesar de ter colaborado com dois dos mais importantes arquitetos modernos que contribuíram para a 
renovação da arquitetura, explorando a dimensão plástica e possibilidades técnicas, e defensores de uma 
integração da arte e arquitetura, Nadir Afonso compreende as duas disciplinas separadamente, buscando 
não aproximá-las. Essa sua posição já estava definida na tese que apresentou na Escola do Porto em 1948, 
no momento de sua formação: “A Arquitetura não é uma Arte”. Para Nadir, o fato de a arquitetura estar 
comprometida em responder a uma função faz com que esteja vinculada a uma ideia de “perfeição”, 
enquanto que a arte, “pura”, ligada às leis da matemática e não tendo que responder a uma função se 
encontra vinculada à ideia de “harmonia”. Assim, para o artista, a arte quando “solicitada pela perfeição se 
transforma e degrada” (AFONSO, 1990, p. 230). A arquitetura para Nadir, enquanto “ciência” e trabalho 
desenvolvido em equipe não o satisfaz: “nunca compreendi que esse absoluto que é a Arte do Artista, 
possa afirmar-se no labirinto de contingências que é a arquitetura” (AFONSO, 1990, 34). 

Nadir Afonso abandonou a arquitetura em 1965 para se dedicar exclusivamente à pintura. O tema das 
cidades permaneceu em seu trabalho ao longo de sua produção, sendo explorado através de uma 
geometria rigorosa e posteriormente do traço livre, em uma pesquisa pictórica que jamais abandonou.  

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

Os estudos de Álvaro Siza para o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA, iniciados em 
2003, fixaram em 2004 o partido que viria a ser adotado: o volume do edifício, implantado na margem 
direita do rio Tâmega entre a antiga ponte romana a ponte moderna, seria elevado do terreno cuja cota é 
inundável e desenvolve-se paralelamente ao rio. A interpretação das características do lugar e do programa 
gerou um desenho que busca conciliar a geometria de formas regulares, inflexões e deslocamentos 
ajustando-se às ruínas preservadas da Canelha de Longras junto ao rio e ao passeio que conduz ao núcleo 
histórico da cidade10. (figuras 10, 11 e 12) 

 

                                                             
10

 SIZA, Álvaro. Memória descritiva. In: SÁ, Daniela; CARMO SIMÕES, João, ed. Álvaro Siza: Museu Nadir Afonso. Lisboa: Monade, 
2016, pp. 99-103. 

5803



 

 

 
Figuras 10 e 11: Acesso Canelha de Longras e ponte romana sobre o Tâmega 

Fotografia: Adriano T. Canas 

 

                                  
                                  Figura 12: Acesso Canelha de Longras  

     Fotografia: Adriano T. Canas 
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O MACNA se organiza em um único pavimento, em três setores, e acolhe um programa que reúne átrio que 
distribui para salas de exposições, arquivo/acervo, ateliês destinados à residência artística e atividades 
didáticas, auditório, biblioteca, livraria, café e setores administrativos. Com a proposta de ser um museu 
atuante na cidade, o projeto museológico se organiza em torno do conjunto da obra de Nadir Afonso, com 
a realização de exposições de sua coleção, bem como de organização de mostras temporárias paralelas, 
oferecendo atividades didáticas complementares voltadas para os diversos públicos, que ocorrem nos 
espaços do museu assim como em sua área externa11. 

O programa é distribuído em volumes semi-independentes que se organizam em torno de espaços 
destinados ao percurso e de áreas expositivas, percurso que tem início no exterior, através da rampa de 
acesso, que se desenvolve como uma plataforma inteligentemente desenhada de forma a apreender o 
entorno circundante e que conduz ao interior do museu (figura 13). Assim, o extenso corpo do edifício 
construído em concreto branco, impossível de ser apreendido em uma única mirada, torna-se fraturado e 
dinâmico ao propor um jogo de volumes, planos, superfícies, opacidades e transparências em diálogo 
direto com a paisagem verde junto ao Tâmega. 

                                            
                                             Figura 13: Rampa de acesso  

        Fotografia: Adriano T. Canas 

                                                             
11

 Entrevista realizada em 01/04/2017 com Clarisse Aires, diretora do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. 
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As salas de exposições estão localizadas no centro do corpo do edifício e são organizadas 
longitudinalmente, com áreas e espaços distintos. Uma antecâmara, também proposta como espaço 
expositivo, faz a transição entre o átrio e as três salas, sendo duas voltadas para exposições temporárias e a 
terceira, que abriga a exposição permanente, localizada próxima ao acervo. O arquiteto propõe uma 
liberdade de percurso pelas exposições, dispondo os espaços comunicantes entre si, resultando em uma 
transição entre as obras expostas de forma clara para o visitante (figuras 14-20) 

 
 

 
                                                         Figura 14: Átrio 

         Fotografia: Adriano T. Canas 

O museu é permeável à luz e à paisagem, possibilitando, assim, uma experiência em que se faz constante a 
presença do lugar. Assim como ocorre em outros museus que projetou, Siza lança aberturas para o exterior 
que, para além da apropriação da iluminação natural, estão direcionadas a determinados elementos da 
paisagem. Para a sala de exposições temporárias, situada a noroeste, uma abertura se volta para um pátio 
e é possível ver a cidade. Utiliza-se de um de seus painéis que complementa a iluminação, como uma 
escultura que flutua no teto. No centro, a sala de exposição permanente não possui aberturas e um 
lanternim contínuo com iluminação zenital e elétrica foi proposto. Para a sala situada a sudeste, uma 
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abertura horizontal contínua, de quarenta e cinco metros se abre sobre o Tâmega, que se torna 
participante do museu como um panorama vivo que ocupa toda a extensão do espaço (figura 18) 

 
                                                                 Figuras 15 e 16: livraria e acesso antecâmara 

        Fotografia: Adriano T. Canas 

 
                              Figura 17: Sala de exposições temporárias 

   Fotografia: Adriano T. Canas 
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                                                                 Figura 18: Sala de exposições temporárias e abertura voltada para o Tâmega 
         Fotografia: Adriano T. Canas 

   Figuras 19 e 20: Sala de exposição permanente e sala de exposições temporárias 
           Fotografia: Adriano T. Canas 

A pintura de Nadir Afonso está fixada diretamente nas paredes brancas, e as salas do museu se tornam 
prolongamento do branco das superfícies de suas pinturas, espaço onde as geometrias e as cidades se 
movimentam. Com o tratamento dado à iluminação e às aberturas, as pinturas parecem estar no ambiente 
em que foram concebidas. A ideia do museu como casa, ou como ateliê do artista, aqui se encontra de 
forma quase explícita, com a arquitetura inserida na paisagem e aberta aos diversos lugares da cidade que 
Nadir Afonso pintou. O ateliê construído para o artista, situado em um dos extremos do edifício, se projeta 
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para o Tâmega em balanço sobre uma das paredes estruturais, e apresenta os mesmos elementos 
arquitetônicos presentes nas salas de exposições reafirmando a proposta do museu: é permitido entrar a 
luz, é permitido entrar a paisagem (figuras 21 e 22) 

 

 
                       Figuras 21 e 22: Ateliê do pintor e vista da elevação sul  

   Fotografia: Adriano T. Canas 
 

 
                                     Figura 23: Vista da elevação norte 

   Fotografia: Adriano T. Canas 
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O sítio continua interessando a Siza em sua exploração dos limites, das relações de continuidade entre o 
edifício e o espaço que o circunda. Há um esforço para elevar o edifício do terreno, numa tensão entre 
manter o volume com a sua massa e peso, e buscar sua liberação do solo.  Não há aqui a permeabilidade 
óbvia, como vemos na arquitetura brasileira, mas sim uma ambiguidade resultante de um jogo de planos, 
dobras e volumes, resultante da estrutura adotada que é pensada como indissociável da configuração da 
edificação. Ao se aproximar do museu pelo passeio de Longras junto ao Tâmega o que se identifica é uma 
massa compacta assentada no terreno com apenas uma abertura, um arco voltado em direção à ponte 
romana, e somente no decorrer do percurso pela margem é que a permeabilidade do edifico se revela 
(figuras 12 e 27).  

O emprego de uma série de paredes estruturais em concreto perpendiculares ao rio, como lâminas não 
paralelas dispostas em sequência de forma irregular e, que ora coincidem com as paredes que sustentam, 
ora deslizam sob a plataforma gerando balanços, constitui-se em outro espaço como extensão do museu. 
As lâminas são dispostas de forma a criar uma sequência rítmica e movimento - questões caras às pesquisas 
visuais de Nadir Afonso -, e explora-se o ambiente sob a horizontalidade do edifício, seja através do 
lançamento de aberturas no concreto, seja pela opacidade e transparência. As aberturas têm formas que 
remetem ao alfabeto geométrico criado pelo artista, que são estrategicamente lançadas em determinadas 
lâminas, permitindo a passagem, gerando sobreposições de planos e figuras, em sequência espelhada. Isso 
também possibilita uma percepção da continuidade do espaço, que aqui está relacionada não só à 
experiência do olhar, mas à do corpo (figuras 24-27).  

 
 

 

 
    Figura 24 - 27: Paredes estruturais 

   Fotografia: Adriano T. Canas 
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Siza constrói um espaço vivo, que permite a vegetação correr solta, que se torna lugar de convívio, de 
permanência e de exploração junto às ruínas e à margem do rio. Torna-se um espaço para ser ocupado e 
acolher as diversas manifestações e intervenções artísticas. O diálogo entre Álvaro Siza e Nadir Afonso se 
dá de maneira quase direta, em que arte, arquitetura e território estão intrinsicamente relacionados. O 
museu torna-se o meio de colocar em relação o conjunto da obra do artista que abriga e os diversos 
elementos presentes na paisagem da cidade que foram objetos de sua pintura: as margens do Tâmega e a 
ponte romana com os seus arcos refletidos na água, que foram representados como circunferências quase 
perfeitas pelo artista, e que agora se encontram dentro e fora do museu. Indissociável do lugar, o museu se 
comporta como se estivesse aguardando por uma cheia do rio, e assim espelhar a geometria em suas 
águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 28-29: Plantas e corte longitudinal 

                              Fonte: SÁ; CARMO, 2016. 

5811



 

REFERÊNCIAS: 

AFONSO, Nadir. Da vida à obra de Nadir Afonso. Lisboa: Bertrand Editora, 1990.  

ALMEIDA, Bernardo Pinto de. Nadir Afonso: a reinvenção da pintura e a consciência do modernismo. In: ALMEIDA, 
Bernardo Pinto de; AFONSO, Laura, (coord.). Nadir Afonso: chaves para uma obra. Porto: Fundação Nadir 
Afonso/Norprint, 2016, pp. 39-58. 

CEPEDA, João. Nadir Afonso, arquiteto. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013.  

COSTA, Alexandre Alves. Escandalosa artisticidade. In: FIGUEIRA, Jorge, org. Álvaro Siza: Modern Redux. São Paulo: 
Cosac Naify, 2008, pp. 33-40. 

FRANÇA, José-Augusto. História da Arte em Portugal: o Modernismo. Queluz de Baixo: Editorial Presença, 2004. 

GINGA, Adelaide. Nadir Afonso: o perturbante ponto de interrogação num poema em linha reta. In: GINGA, Adelaide 
(coord.). Nadir Afonso: Sem limites. Retrospectiva. Lisboa: MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea Museu 
do Chiado/Textype Ltda., 2010, pp. 13-28.  

LOOCK, Ulrich, (ed.). Álvaro Siza: um percurso no Museu de Serralves. In: anARQUITECTURA. Porto: Fundação 
Serralves/Público, 2005, pp. 19-47. 

LÜPERTZ, Markus. Arte e arquitetura (encarte). In: KLOTZ, Heinrich; KRASE, Waltraud, Krause. Novas construções de 
museus na República Federal da Alemanha, 1991. 

MÁRQUEZ CECILIA, Fernando; LEVENE, Richard, (eds.). Álvaro Siza: 2001-2008. El Croquis. Madrid: El Croquis Editorial, 
2008, n.140. 

MIRANDA, Maria Amélia Cupertino de (coord.). Sinais do Modernismo no Porto. Porto: Fundação Dr. Antonio 
Cupertino de Miranda, 2014. 

NIEVES, Juan de, (coord.). Galícia: um centro de arte contemporânea a debate. Actas. Corunha: Imprenta Mundo S.L., 
1993. 

SÁ, Daniela; CARMO SIMÕES, João, (ed.). Álvaro Siza: Museu Nadir Afonso. Lisboa: Monade, 2016.  

SIZA, Álvaro.  Dos museus. In: Maria RAMOS, (coord.). Álvaro Siza: On Display. Porto: Fundação Serralves/Norprint, 
2005, pp. 42-47.  

TESTA, Peter. Uma arte maiêutica: os museus de Álvaro Siza. In: Maria RAMOS, (coord.). Álvaro Siza: On Display. 
Porto: Fundação Serralves/Norprint, 2005, pp. 15-19. 

TOUSSAINT, Michel. Nadir Afonso e a arquitectura. In: GINGA, Adelaide, (coord.). Nadir Afonso: Sem limites. 
Retrospectiva. Lisboa: MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea Museu do Chiado/Textype Ltda., 2010, pp. 
29-38.  

 
 

 

5812



 
 

OS CAMINHOS DE PARATY E OS DA PRESERVAÇÃO NO BRASIL 

THE PATHS OF PARATY AND THE BRASILIAN HISTORIC PRESERVATION  

LOS CAMINOS DE PARATY Y LOS DE LA PRESERVACIÓN EN BRASIL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

COSTA, Daniella 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Universidade Federal de Niterói-UFF; 

Programa de pós-graduação em arquitetura PPGAU/UFF 
 daniellacosta@id.uff.br 

 
 

 
 

5813



 

OS CAMINHOS DE PARATY E OS DA PRESERVAÇÃO NO BRASIL 

THE PATHS OF PARATY AND THE BRASILIAN HISTORIC PRESERVATION  

LOS CAMINOS DE PARATY Y LOS DE LA PRESERVACIÓN EN BRASIL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Como preservamos cidades históricas no Brasil hoje? Esta é a questão que o presente trabalho, fruto da tese de 
doutorado defendida em 2017, tenta responder. As cidades foram escolhidas como objeto de estudo por seu caráter 
dinâmico, sempre em mutação para atender às demandas de novas épocas.  As cidades com núcleos urbanos antigos, 
trazem consigo ainda outra função, a de nos fazer lembrar quem somos e de onde viemos. São elas as guardiãs de nossa 
memória coletiva, dos vestígios de nossa história materializados em sua malha urbana, arquitetura e habitantes. Uma 
em específico nos interessa, a pequena Paraty. Assim, seguindo os caminhos que formaram e deram a cidade toda a 
história que ela ainda preserva, vamos refletir sobre o jeito brasileiro de preservar seu patrimônio construído. 
PALAVRAS-CHAVE: preservação; arquitetura; história; Paraty.  

ABSTRACT: 

How do we preserve historic cities in Brazil today? This is the question that the present paper, part of the Phd thesis 
finished in 2017, tries to answer. Cities were chosen as study object for their dynamic character, always changing to 
meet the necessities of a new era. Historic Cities carries with them yet another function, to remind us of who we are and 
where we came from. They are the guardians of our collective memory, the vestiges of our history materialized in its 
urban fabric, architecture and inhabitants. One in particular interests us, Paraty. Thus, following the paths that formed 
and gave the city  the history that it still preserves, let us reflect on the Brazilian way of preserving its built heritage. 
KEYWORDS: historic preservation; architecture ; history; Paraty.   

RESUMEN: 

¿Cómo preservamos ciudades históricas en Brasil hoy? Esta es la pregunta que el presente trabajo, fruto de la tesis de 
doctorado defendida en 2017, intenta responder. Las ciudades fueron elegidas como objeto de estudio por su carácter 
dinámico, siempre en transformación para atender a las demandas de nuevas épocas. Las ciudades con núcleos urbanos 
antiguos traen consigo otra función, la de recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. Son los guardianes de nuestra 
memoria colectiva, de los vestigios de nuestra historia materializados en su malla urbana, arquitectura y habitantes. 
Una en específico nos interesa, la pequeña Paraty. Así, siguiendo los caminos que formaron y dieron la ciudad toda la 
historia que ella todavía preserva, vamos a reflexionar sobre la manera brasileña de preservar su patrimonio construido.                                
PALABRAS-CLAVE: conservación; arquitectura; la historia; Paraty 

 

  

5814



 

INTRODUÇÃO 

A pequena Paraty, cidade situada na divisa entre o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, inicia sua história 
pela necessidade de se criar caminhos. A cidade se forma para ser o ponto de ligação do “vale ao mar, através 
da Freguesia do Facão, hoje Cunha” (MAIA,1976 p.19). Os Paulistas de São Vicente passaram a utilizar a trilha 
dos índios Guaianases, nativos da região, que já utilizavam a baía bem abrigada, por seu clima excelente para 
descansar e se restabelecer (MAIA, 1979 p.13).   

A ligação entre o interior da colônia com a costa e, consequentemente, com o Rio de Janeiro era o que se 
pretendia com a implantação desta rota. Mas, no meio do caminho, surge Paraty. A cidade iria se estabelecer 
como entreposto comercial e passaria a receber o ouro que vinha transportado por mão de obra escrava, 
produtos de consumo geral e, mais tarde, o café. Os ciclos chegavam e partiam e, com eles, vinham também 
influências externas e, assim, Paraty se forma incentivada por esse vai e vem. Com a abertura de um novo 
caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro e com a implantação da ligação ferroviária através do vale do 
Paraíba em 1877 (COTRIM, 2012 p.53), o trajeto foi abandonado e o ponto de chegada, a pequena Paraty, 
parou de florescer e foi preservada por seu esquecimento. 

Na década de 1950, um público muito diferente começa a visitar a pequena cidade. Artistas como Djanira e 
Di Cavalcanti, descobrem Paraty e fomentam uma nova direção para a cidade. O antigo caminho do ouro e 
do café traz agora a cultura e a valorização da identidade nacional, conceito que se forja a partir da década 
de 1930. O outro lado deste destino é que ele traz consigo, juntamente com a descoberta, turistas e a 
especulação imobiliária. A década de 1970 traz um caminho mais amplo, compatível com novos interesses e 
necessidades da região. A nova rodovia, a Rio-Santos (BR-101), passa a cumprir a função de novo eixo de 
ligação, e a pequena cidade, antes isolada, entra no mapa do turismo em massa. Com os turistas, vem a 
ameaça ao acervo construído e preservado da cidade. Consequentemente, os instrumentos oficiais de 
preservação deste patrimônio são criados para impedir que a cidade se perdesse pelo caminho. 

Os caminhos conduziram, não só a economia e seus produtos através de Paraty, mas foram o fio condutor 
da história da cidade, marcando em seus cruzamentos o nascimento, a ascensão, o esquecimento e a 
consequente preservação da cidade. Afinal, “é sempre pelos caminhos que Paraty se salva ou se perde” 
(MAIA, 1979 p.19) 
 

PARATY, “SAÚDE PLÁSTICA PERFEITA” 
 

Do ponto de vista da arquitetura civil, Parati é mais um testemunho daquela serena 
maturidade a que a colônia, – impedida de qualquer contacto que não fosse com o mundo 
português –, se viu conduzida, como criança asilada, e da qual resultou esse modo simples 
e peculiar de ser e de expressar-nos, isto que, em termos arquitetônico, se traduz no que 
se chama estilo – o nosso estilo [...] (COSTA, In: DPHAN, 1960 p.78 - grifo nosso).  
 

O pequeno trecho acima, parte do texto que se intitula “prospecto arquitetônico”, escrito por Lucio Costa 
em 1960 para celebrar o tricentenário de fundação de Paraty, possui apenas quatro parágrafos e resume 
bem a forma como os arquitetos modernistas brasileiros viam o patrimônio histórico nacional. Seu texto e 
expressões utilizadas na descrição da cidade são testemunho desta qualidade arquitetônica idealizada e que 
Paraty tão bem representava.  
 
Há pouco de erudito na arquitetura de Parati; não há a sofisticação barroco-rococó da arquitetura das 
irmandades mineiras, nem os grandes complexos conventuais das cidades antigas do litoral brasileiro. O 
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próprio Rodrigo de Melo Franco sugere que, “ao contrário de outras cidades coloniais, a arquitetura de Parati 
mostra-se mais interessante, tem mais caráter, originalidade e definição não apenas nas edificações eruditas, 
como nas de sabor popular” (ANDRADE, R.M.F apud GURGEL e AMARAL 1972 p.186). Ele afirma ainda que a 
beleza do acervo construído da cidade reside no “equilíbrio da proporção e na pureza dos partidos 
arquitetônicos” (IDEM), além de um despojamento estético e a preservação de uma paisagem colonial 
garantida por décadas de isolamento.  
 
Quando Lucio Costa fala sobre Paraty, o que vemos em seu texto é a descrição idealizada da cidade, e não 
da realidade encontrada durante os anos de redescoberta deste acervo preservado pelo esquecimento. 
Pouco se encontra em fontes bibliográficas sobre a Paraty do final do século XIX e início do XX. Porém, o que 
vemos tem sempre o mesmo viés, a descrição de uma cidade que começa a retroceder: 
 

Até mais ou menos 1945, Parati vegetava pobre e desprezada. Poucas eram as construções 
novas [...] apresentava-se como um grande quadrilátero irregular, atravessado por ruas 
estreitas que se cruzavam mais ou menos em ângulo reto e que constitui o atual bairro 
histórico. Suas ruas desembocavam sobre o mar, e, em sentido oposto, davam para o 
campo aberto. Não se notava a existência de subúrbios, exceção feita de algumas casas 
situadas ao longo da estrada que vinha do interior. Fora do quadrilátero, só existiam o 
prédio da Santa Casa e o forte, dominando a baía (GURGEL e AMARAL,1973 p.194). 
 

O início do século XX marca no contexto nacional o interesse pelo resgate de uma identidade brasileira, uma 
busca por nossas raízes, parte importante deste “nacionalismo civilizador” (CHUVA, 2008 p.114) em um 
momento de afirmação do nacional, projeto do estado brasileiro (IPHAN, 2007 p.51) que vai impulsionar na 
prática a redescoberta de nossas cidades esquecidas e isoladas, um Brasil quase mítico. 
 
Esse projeto desenvolve seu braço executivo com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional –  SPHAN em 1937, sob os auspícios do Estado Novo. Assim, se institucionalizam a busca e a 
preocupação com a identidade nacional. O órgão criado para organizar e proteger o patrimônio nacional é 
liderado pelo jornalista mineiro Rodrigo de Melo Franco em suas três primeiras décadas de existência, além 
de um grande grupo de intelectuais modernistas. Nomes como Mario de Andrade, Carlos Drummond de 
Andrade, Joaquim Cardoso e Lucio Costa são parte do quadro de funcionários que parte em busca das raízes 
do Brasil expressas através da arte e da arquitetura. 
 
Em 1938, ano seguinte à institucionalização do Serviço de Patrimônio, e da instalação do instrumento usado 
para catalogação destes bens, o tombamento, os primeiros conjuntos urbanos são inscritos no livro de tombo 
de Belas Artes. São seis as cidades tombadas nesse ano, todas situadas em Minas Gerais. A primeira delas, 
logo em janeiro, é a cidade de Ouro Preto, que já era considerada monumento nacional antes mesmo da 
criação do SPHAN. No mesmo ano são incluídas no hall de patrimônio São João del Rey, Serro, Tiradentes, 
Mariana e Diamantina (CHUVA, 2009 p.463).  
 
Diante desse cenário de crescente valorização dos conjuntos históricos preservados, o acervo de Paraty pega 
um atalho na recuperação do antigo caminho de ligação com a cidade de Cunha no estado de São Paulo. Por 
esta estrada alcançava-se a cidade de Guaratinguetá e a Via Dutra e, consequentemente, o eixo Rio-São 
Paulo. Isso abre precedente para que locais e forasteiros partissem para reencontrar os testemunhos que 
haviam sobrevivido, a materialização do mito da origem nacional evidenciado especialmente nos antigos 
núcleos urbanos, ponto de ligação “que uniriam a região a uma narrativa onírica construída sobre o contato 
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entre o velho continente e a nova terra” (BAZZANELLA In: MACHADO, 2015 p.198/199 – grifo nosso). No caso 
da região de Paraty, os forasteiros que vieram em busca do mito eram, como já haviam feito anteriormente 
na história da cidade, os paulistas que, “eternos aventureiros, buscavam o litoral perdido dos sonhos e o 
encontravam nessa cidade abandonada, diferente. (MELO, Diuner In: IHAP, 2012 p.39). Esses primeiros 
turistas começam a adquirir as velhas casas, postas à venda por quase nada e passam a recuperar a cidade, 
uma casa de cada vez. Assim, o quadro de declínio observado na cidade no final do século XIX e início do XX 
sofre uma reversão acelerada na segunda metade do século XX.  
 
Diante desse quadro, e influenciado pela onda de busca e valorização da identidade nacional, o interventor 
federal no estado do Rio de Janeiro, Ernani Amaral Peixoto – filho do paratiense Augusto Amaral Peixoto, 
eleva a cidade à categoria de Monumento Histórico Estadual em 1945, por considerar sua preservação de 
interesse público. Interessante notar que o decreto instrui que, “a área urbana de Parati erigida em 
monumento será demarcada pelos órgãos estaduais e municipais competentes, em cooperação com o 
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” (RIO DE JANEIRO. Decreto-lei nº1.450 de setembro de 
1945), ainda que neste momento o SPHAN não tivesse nenhuma responsabilidade legal com o município 
 
O fato é que o IPHAN é parte importante da trajetória de valorização da cidade. O órgão participa ativamente 
das tomadas de decisão e das ações de preservação na cidade mesmo antes de sua inscrição no livro do 
tombo em 1958 (PRIESTER, 2015 p. 57). A cidade é inscrita em dois livros, o Livro Arqueológico, Etnográfico 
e Paisagístico e o livro onde se inscrevem obras notáveis ou de “excepcional valor” (CAMPOFIORITO, 1985 
p.35) –  o Livro do Tombo das Belas Artes. A experiência do órgão em cidades como Ouro Preto e Tiradentes 
seriam aplicadas aqui por seus técnicos e tudo o que destoasse da imagem idealizada da estética colonial 
brasileira já estabelecida na instituição deveria se adaptar e se inserir na métrica do pensamento estilístico 
que guiava as ações de preservação. 
 
Seis anos depois das comemorações do tricentenário de Parati, o município é declarado “Monumento 
Nacional” por seu conjunto paisagístico “e especialmente o acervo arquitetônico da cidade” pelo Decreto-lei 
58.077 de 24/03/1966. Diante da perspectiva das futuras transformações, quando novos caminhos se abrem, 
através da construção da estrada Rio-Santos (BR-101) nos anos 1970, a Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional e seu corpo técnico partem para salvar a cidade com acervo arquitetônico relevante e a 
paisagem característica da região. 
 
 

APAGANDO VESTÍGIOS, PATRIMONIALIZANDO O BAIRRO HISTÓRICO  

 
 

Quando se começa a pensar na preservação da cidade, o que se encontra é uma cidade saindo de grande 
período de estagnação financeira, com casas em estado de deterioração avançado, lotes ainda vazios. E, em 
uma virada rápida, pousadas e o comércio começam a se multiplicar abrindo um mercado voltado ao turismo. 
Autores como GURGEL e AMARAL (1973) registram a preocupação dos habitantes da cidade: 
 

Mas perguntam alguns paratienses, desconfiados, se os turistas chegarem aos milhares não 
haverá o perigo da transformação das atuais residências familiares em casa para abrigar 
turistas? Se assim acontecer, pensam eles, Paraty ficará sendo uma cidade vazia nos meses 
não propício ao turismo. Afinal, qual o futuro de Paraty?  (GURGEL e AMARAL,1973 p.196) 
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Os moradores de Paraty tinham de fato muito com o que se preocupar. “A cidade foi usada como laboratório 
de nacionalidade de inspiração modernista, deixando as populações que lá moravam subordinadas a esta 
visão idealizada” (MOTTA In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: IPHAN nº22 
,1987 p.110). Quando a arquiteta Lia Motta, hoje coordenadora geral de pesquisa e documentação do IPHAN, 
escreveu esse texto em 1987, ela falava da experiência do então SPHAN em Ouro Preto, porém suas 
afirmações se aplicam a uma série de outras cidades históricas preservadas pela instituição. 
 

As primeiras ações do patrimônio nos centros tombados tratavam a cidade como expressão 
estética, entendida segundo critérios estilísticos de valores que não levavam em 
consideração sua característica documental, sua trajetória e seus diversos componentes 
como expressão cultural e parte de um todo socialmente construído (MOTTA In: Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: IPHAN nº22 ,1987. p.110 – grifo 
nosso) 
 

A estética é o fio condutor na criação da Paraty colonial. Esta cidade idealizada traduz “uma ideia de origem 
que a antecede, mas a qual o seu casario simples e regular confrontado com a paisagem remete como 
imagem dos primeiros assentamentos no litoral brasileiro” (BAZZANELA. In: MACHADO, 2015 p.198). Assim, 
o mito, a imagem da Paraty colonial que conhecemos hoje, vai sendo construído a partir das primeiras 
legislações de proteção.  

O primeiro passo nesta direção acontece em 1947, dois anos após a elevação da cidade a monumento 
estadual, quando a cidade publica código de obras para guiar suas ações de intervenção. Apesar de Paraty 
possuir posturas municipais desde 1829, e padrões construtivos estabelecidos em 1870 pela câmara 
municipal legislando sobre decoração pública e parâmetros construtivos (apud COTRIM, 2012 p.212), o 
código de 1947 começa o processo de “patrimonialização” da cidade fazendo a delimitação do que irá se 
passar a chamar de Bairro Histórico (fig.01). 
  

Delimitado por uma linha que, partindo do eixo da praça do Pedreira e passando pela foz 
do rio Matheus Nunes [antigo Patatiba], corre pelo litoral da Baía de Parati, segue pela 
margem direita do Perequê-Açu e atinge novamente a Praça do Pedreira pelo beco do 
propósito. (PARATY. Decreto-Lei nº 51 de 27 de maio de 1947. In: DPHAN, 1960 p.84) 
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O código obras passa a gerenciar o tipo de construções novas e as intervenções feitas no tecido histórico 
existente. 

Art. 6º No Bairro Histórico não serão permitidas construções que atentem contra a 
integridade dos elementos compreendidos no conjunto arquitetônico e urbanístico 
tradicional de Parati, sejam prejudiciais à sua unidade ou lhe alterem ou desfigurem os 
aspectos característicos. 
Art. 8º Nenhuma obra de acréscimo ou reforma de edifício situado no Bairro Histórico 
poderá ser feita desde que implique em alterar as respectivas características, modificar-lhe 
os elementos construtivos ou os materiais utilizados originalmente na sua construção, sem 
que o projeto da obra tenha sido previamente aprovado pelo Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (PARATY. Decreto-Lei nº 51 de 27 de maio de 
1947. In: DPHAN, 1960 p.84 – grifo nosso). 

 
Interessante notar que, apesar de o tombamento na esfera federal acontecer de fato só em 1958, o município 
inclui o Serviço de Patrimônio como peça-chave para a tomada de decisões, como visto no Artigo 8º do código 
de obra. Assim, a reestruturação do desenho urbano e da arquitetura “modesta”, como define Cury, começa 
a tomar forma.  
 
Em 1958, após a inscrição da cidade no livro do tombo, o órgão passa a agir diretamente na cidade. A 
orientação estética e a manutenção dessa atmosfera “onírica” ficam muito evidentes quando se observam 
as decisões dos técnicos do IPHAN em Paraty. Os processos dos anos 1960-1980 arquivados no Arquivo 

Fig. 01. Delimitação do Bairro histórico pelo código de 1947. Fonte: Encarte turístico Embratur. S/data. 
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Central do IPHAN guardam os vestígios da criação da cidade colonial caiada de branco compatível com o mito 
em exercício. 
 
A história da proteção de Paraty se mistura à história da proteção do patrimônio no Brasil. No final da década 
de 1960, precisamente em 1967, se inicia uma nova fase no Serviço de Patrimônio, que passará a olhar para 
os centros urbanos protegidos de uma outra forma. Paraty é parte importante da trajetória, já que foi “o 
primeiro plano articulado para proteção de conjuntos” (SPHAN,1980 p.20).  Assim, em 1966, diante da 
“necessidade urgente de ser assegurada a proteção especial ao acervo arquitetônico e natural da 
tricentenária municipalidade de Paraty [...] sob ameaça iminente de sofrer deformações irreparáveis” 
(BRASIL. Decreto nº 58.077 de 24 de março de 1966), o governo federal eleva a monumento nacional o 
município de Paraty.  
 
A proteção instituída se expande do núcleo histórico para “terrenos compreendidos no círculo de 5 (cinco) 
quilômetros de raio cujo centro é o ponto de interseção dos eixos da Praça Monsenhor Hélio Pires e da Rua 
Marechal Santos Dias” (IDEM). O decreto assegura ainda a organização por órgãos especializados de um 
plano urbanístico para auxiliar a preservação do acervo construído e do acervo natural do sítio histórico de 
Paraty, bem como auxiliar o desenvolvimento do município que se crescia rapidamente.  
 
Enquanto a preservação no Brasil expande o prisma dos conceitos de patrimônio, chega a Paraty, em 1961, 
o arquiteto belga Frederic de Limburg Stirum. Diante do cenário de expansão, onde o acervo histórico urbano 
tenta um acordo com um crescimento acelerado, ele começa a desenvolver os primeiros estudos para um 
plano diretor da cidade. O plano intitulado “Plano Diretor em Proveito da Proteção e do Desenvolvimento 
Urbanístico de Paraty”, em 1966, é apresentado em uma separata da Revista de Arquitetura. O seu plano 
previa a proteção do bairro histórico, através da criação de uma barreira verde, que permitiria o 
desenvolvimento da cidade sem afetar a paisagem pela qual a cidade se diferenciava de outros sítios 
preservados. 

Um programa global de extensão da cidade, preservando as belezas e os recursos de Paraty. 
O partido nele adotado é simples: isolamento do Bairro Histórico num escrínio de vegetação 
e, por trás dessa moldura, criação de cidade nova onde a arquitetura moderna mais ousada 
possa desenvolver-se. Por tal forma, a anarquia e a desordem urbanas serão banidas da 
área para sempre (STIRUM, 1965 apud PRIESTER, 2015 p.63). 

 
A visão deste modelo vai evoluindo até que, no início dos anos 1970, o Governo Federal coloca em ação o 
que designava o Decreto nº 58.077 de 1966 e contrata equipe para o desenvolvimento do plano urbanístico 
que ajudaria a pensar a preservação do acervo do município sem impedir sua expansão. O Grupo contratado 
se intitula Companhia Nacional de Planejamento Integrado – CNPI – e tem em seu time nomes como Roberto 
Burle Marx, responsável pelo paisagismo do projeto, e Frederic de Limburg Stirum, responsável pela área de 
expansão. O Plano de Desenvolvimento Integrado e Proteção do Bairro Histórico do Município de Paraty é 
publicado em 1972, em três volumes contendo um diagnóstico completo da situação atual da cidade (Vol. I), 
propostas para as ações (Vol. II) e minutas de Leis e Normas propostas (Vol. III). Desde suas primeiras páginas, 
o estudo já leva em consideração o futuro caminho de Paraty: a cultura e o turismo. 
 

O turismo deverá se tornar a principal atividade econômica em Paraty, devendo todas as 
outras de uma forma ou outra se vincularem cada vez mais a esta (CNPI,1972 Vol. I. p. E). 
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Atualmente, alguns espaços públicos se assemelham àqueles pensados pelo Plano, como a praça do chafariz 
do Pedreira, o largo de Santa Rita e a Igreja Nossa Senhora das Dores, “tratados com simplicidade e de uma 
forma interligada [...] proporcionando continuidade de espaços livres, através de gramados e arborização 
não excessiva” (CNPI, 1972 Vol. II.p.19). A cidade continua impedida ao tráfego de veículos, mas a sutileza da 
transição entre bairro histórico através desses espaços verdes perdeu lugar para as atuais correntes que 
trancam o bairro histórico, protegendo o acervo construído da vida que se desenrola do lado de fora. 
 
Outra proposta contida no Plano de 1972 que acabou saindo do papel foi o “esvaziamento do bairro 
histórico” no que se refere à prestação de serviços relacionados à “saúde, assistência social, educação, 
segurança, administração e outros.” (CNPI, 1972 Vol. II p.30).  A sugestão de que estes fossem transferidos 
para a zona administrativa da cidade, localizada na zona de expansão, e que no bairro histórico estivessem 
apenas os serviços pertinentes à hotelaria e lazer, transformando o bairro histórico no centro simbólico ou 
“espiritual” (IDEM) da cidade se justificava em detrimento da zona de expansão. Esta, segundo o plano, 
cumpriria então o papel de centro econômico da cidade, garantindo melhor apoio para a nova infraestrutura 
necessária para uma cidade em expansão e um acesso facilitado a toda a população local. A ideia acabou se 
concretizando, com prejuízo para a manutenção da vida no Bairro Histórico. Segundo relato de alguns 
moradores, é muito comum que os habitantes de Paraty passem até um ano inteiro sem entrar no bairro 
histórico, já que “a vida acontece do lado de fora das correntes” (NOGUEIRA, 2016. SILVA, 2016. MALVÃO, 
2016. Entrevistas concedidas à autora). 
 
Em 1983, se publica um novo código de obras, ainda hoje a ferramenta de proteção em vigência no município. 
Dois pontos são constantes nestes documentos. Um deles, presente desde a primeira versão do código, 
escrita em 1947, é a obrigatoriedade de “ouvir” a opinião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (PARATY, decreto-lei 655 de 1983) em assuntos técnicos referentes às intervenções feitas não 
apenas no bairro histórico, mas no município. Especialmente quando alguma intervenção pode “acarretar 
prejuízo para um ponto panorâmico ou para um aspecto paisagístico ou histórico” (PARATY, decreto-lei 655 
de 1983. Art. 59). O segundo ponto é o cuidado com as ações legisladas pelo documento, para que estas não 
venham “repercutir de alguma forma na segurança, na integridade estética, na ambiência ou na visibilidade 
do bem tombado” (PARATY, decreto-lei 655 de 1983. Art. 5º- parágrafo 2 – grifo nosso).  
 
Essa tendência em priorizar a estética presente hoje ainda em nosso pensamento preservacionista mostra 
como trazemos incutido em nossa prática a herança do pensamento modernista que formou o mito do Brasil 
colonial. Mantemos não só a intenção plástica como fator decisivo para atribuição de valor, mas, como práxis, 
a centralização das decisões de como e o que preservar, como discutiremos a seguir.  
 
 
COMO PRESERVAR UMA CIDADE ANTIGA NO SÉCULO XXI 
 
Quando observamos fotos de Paraty feitas no início do século XX, não há como negar que as intervenções 
feitas para preservar a atmosfera mítica da cidade fez com que seu acervo construído voltasse no tempo. O 
mesmo aconteceu em tantas outras cidades com sítios urbanos preservados no Brasil. O IPHAN, como 
discutimos anteriormente, guardava não só os livros onde esta seleção era consagrada, mas também os 
parâmetros que guiavam esta atribuição de valor, a seleção do que se devia preservar ou não.  
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A “intenção estética da instituição” (MOTTA,1987 In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
nº22. p.110) fica evidente quando recorremos a uma das ferramentas de registro da história dos acervos 
protegidos no Brasil: os processos de tombamento. Através de sua leitura entendemos como evoluiu a 
preservação de um sitio histórico e o embasamento para tomada de decisões. O IPHAN tem registros de suas 
ações na cidade de Paraty, em seu Escritório Técnico local, na 6º Superintendência Regional do IPHAN-Rio de 
Janeiro e em seu arquivo Central, hoje conhecido como arquivo Noronha Santos. Alguns processos datam do 
final da década de 1950, isto é, antes da inscrição de Paraty no livro do tombo.  
 
Estes processos guardam a evolução das mudanças físicas da cidade e o registro das primeiras orientações 
de projetos na área da preservação. Algumas preciosidades da formação do pensamento de preservação do 
patrimônio no Brasil estão registradas em suas páginas. Os processos funcionam como o registro do diálogo 
entre o proprietário, ou seus representantes e o Instituto do Patrimônio – metodologia utilizada até os dias 
de hoje. Os primeiros processos, em especial os dos anos 1960-1970, continham recomendações que 
traduziam uma preocupação constante pela manutenção do caráter da cidade, traduzido nas indicações para 
a manutenção das ‘siluetas típicas’ ou telhas canal do ‘tipo antigo’. É possível encontrar também projetos 
elaborados pela própria instituição como contraproposta aos projetos apresentados pelos proprietários. A  
execução destes ao pé da letra era condição para a aprovação do projeto. 
 
Estas recomendações formam uma espécie de padrão e critérios de intervenção no patrimonio construido 
de Paraty. Em quase todos eles  encontramos recomendações e ressalvas que garantiriam que a “edificação 
se diluísse no conjunto do casario” (CURRY, 2008 p.15).  

. A cobertura deverá ser de telha canal do tipo antigo e o beiral levará cimalha perfilada de 
madeira, executado conforme os modelos existentes nos sobrados antigos da cidade; 

. As paredes deverão ser caiadas de branco sem aplicação de qualquer barra inferior, e as 
esquadrias pintadas a óleo nas cores adotadas pelo patrimônio. Tornando-se obrigatória a 
cor branca para a caixilharia e o beiral do telhado (DPHAN/ Série obras/cidade de Parati – 
processo nº 2607/60-grifo nosso). 

. Não se permitirá a eliminação da água posterior dessa cobertura (conforme mostra o 
projeto) afim de se preservar a silueta típica do casario antigo quando observado da rua, 
na sua sucessão de empenas escalonadas;  

. Deverão ser mantidos a cobertura de telhas canal do tipo antigo, bem como o beiral 
original da casa e os quadros de madeira maciça dos vãos das fachadas, permitindo-se para 
os vãos novos o sistema de "caixão-inteiro" 

Assim, o sítio histórico que conhecemos e protegemos hoje foi sendo construído nessa época. Como afirma 
Diuner Mello, morador e historiador local, que descreve a evolução, ou a retomada, dessa imagem da cidade: 

 

[sobre o imóvel de esquina da entre Rua. D. Geralda e Marechal Deodoro]. Olha, até trinta 
anos atrás era um terreno baldio aqui. (fig. 02) A casa atual é bem recente, é da metade 
pelo menos do século vinte. O interessante é que, como os construtores, pedreiros, 
carpinteiros que moravam aqui aprenderam a fazer a construção daquela forma antiga, 
dos séculos dezoito, dezenove, eles continuaram fazendo como se fosse, [...]. Então acaba 
ficando difícil definir o que é do dezoito, do dezenove, até mesmo do que é de meados do 
século vinte. 
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O sobrado do Mirácolo (restaurante e sorveteria), uma construção de influência Belle 
Époque, era originalmente uma casa baixa, térrea. Depois é que subiu, ganhou dois andares, 
quando isso ainda era permitido pelo IPHAN (fig. 03). Ali foi sede do primeiro banco que 
surgiu em Paraty, o Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro. Sua construção atual é cópia 
de um prédio antigo, data de 1960/1970, não antes disso. O sobrado de esquina do bar 
Coupê (fig.04) também é recente. Há inclusive um processo do IPHAN nessa história, por 
alteração do projeto original, que não previa laje, nem aquele terceiro andar, a mansarda, 
nem aquela platibanda (MELLO, Diuner em entrevista a Claudia Ferraz. 10.03.2014 – grifo 
nosso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 02 – Rua Marechal Deodoro esquina com a Rua D. Geralda. c. 1960. 
Hoje, nos dois lotes vazios visualizados nas fotos, temos edificações 
construídas em estilo. O restaurante Punto Divino (1) e a Pousada Solar 
dos Gerânios (2). Fonte: arquivo Central do IPHAN/Série obras/cidade de 
Parati. 

Fig. 03  Praça Mons. Helio Pires. s/d.  casa térrea 
em estilo belle epoque, segundo Diuner Mello. 
Hoje temos no lugar um restaurante. Fonte: 
arquivo Central do IPHAN/Série obras/cidade de 

1 

2 
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Quando perguntamos como um sítio histórico no Brasil é preservado hoje, a resposta passa necessariamente 
por um órgão de proteção oficial.  As esferas municipal e federal se ocuparam por muito tempo apenas do 
acervo construído do município, já que o IPHAN desde sua origem possui em seu quadro arquitetos e 
engenheiros. Lia Motta (1987) afirma que esses profissionais eram os responsáveis pela metodologia que 
privilegiava grandemente a estética dos conjuntos, “tratando-os como obra arquitetônica para arquiteto ver” 
(IDEM ) Já o Estado, apesar de ter dado o primeiro passo na direção da patrimonialização da cidade em 1945, 
hoje concentra seus esforços na proteção legal do conjunto paisagístico do município.  

 

 O primeiro decreto que organiza a preservação nacional é o Decreto-Lei º25 de 1937, que institucionaliza 
não só a forma como esse acervo será separado e catalogado, isto é, tombado, como também institui pela 
primeira vez sua proteção impedindo que “as coisas” tombadas sejam “destruídas, demolidas ou mutiladas” 
(BRASIL. Decreto-Lei Nº 25, 1937 – art. 17). O decreto impede legalmente que qualquer tipo de reparo, 
pintura ou restauro seja feito sem que antes o órgão responsável pelo tombamento seja ouvido, “sob pena 
de multa”. Este é um primeiro obstáculo na relação do proprietário e de sua propriedade particular tombada, 
já que necessariamente liga as decisões pessoais do que se deve ou não fazer com uma propriedade privada 
à avaliação dos guardiões do passado nacional. A ideia por trás disso é “tanto prevenir danos ou demolições 
dos bens tombados quanto controlar a introdução de novas edificações no sítio protegido” (CASTRIOTA, 2007 
p.14). Mas, por outro lado, isso faz necessariamente com que a vontade individual dê lugar ao interesse 
público.  
 

Em 1981, a Prefeitura Municipal de Paraty publica as Leis de zoneamento urbano (lei nº 608 de 1981) e de 
parcelamento do solo (lei nº609 de 1981), que dividem e organizam a cidade em Bairro Histórico, Zonas 
Residenciais e Zonas Mistas, onde comércio e as residências são toleradas. Além disso, criam-se Zonas de 
Proteção Paisagísticas e Áreas Especiais, tudo isso indicando o tipo de ocupação possível em cada espaço da 

Fig. 04 – Praça Mons. Helio Pires, 2016. Vista dos sobrados intensamente modificados durante a atuação da primeira geração do 
IPHAN em Paraty. Marcado em vermelho temos o resultado da intervenção na casa térrea da fig.03.                                                                   

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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cidade. No mesmo ano, o IPHAN corrobora a legislação através da Portaria nº 10, que adota as normas e as 
disposições contidas nas leis e “estabelece critérios objetivos para aprovação, pelo órgão federal 
competente, de quaisquer obras e edificações no município de Paraty” (BRASIL. Portaria nº10 de 1981 - grifo 
nosso). O documento é composto de quatro resoluções e, em sua resolução IV, declara que: 
 

Os projetos específicos de edificação, alteração, modificação ou demolições de imóveis, 
bem como projetos de estrutura urbana, continuarão sujeitos à aprovação do órgão 
competente do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, segundo critérios por este 
estabelecidos para cada caso concreto (BRASIL. Portaria nº10 de 1981 – grifo nosso).  
 

Essa portaria, publicada trinta e quatro anos depois do primeiro código de obras da cidade, apenas confirma 
o que o código já havia publicado: a posição do IPHAN como gerenciador de todas as intervenções propostas 
para o município de Paraty. Apesar do título, o documento não possui um único critério objetivo de projetos 
ou recomendação de intervenção. Dois anos depois, o município revisa o código de obras em vigência e em 
novembro de 1983 publica o novo código de obras da cidade. O documento regula as obras para todo o 
município e guarda algumas das instruções pensadas no Plano de Desenvolvimento Integrado de 1972, como, 
por exemplo, a proibição da circulação de veículos motorizados no Bairro Histórico.   

O Código de obras de Paraty, em seu capítulo VIII, se dedica às intervenções físicas no Bairro Histórico. Dentre 
elas estão recomendações sobre obras novas, remembramentos, reformas e reparos, demolições, elementos 
de fachada, prevenção de incêndios, trânsito público, poluição na área do bairro histórico entre outras coisas. 
As orientações são claramente regulatórias, são normas para intervenção, porém extremamente subjetivas, 
como sabem e afirmam os profissionais que passaram por Paraty e trabalham com preservação no Brasil 
(CURRY, 2016; ALVES, 2016; DANTAS, 2016, PRIESTER, 2016). No quesito cores, por exemplo, o código 
recomenda que: 

[s]ejam adotadas as cores e materiais de revestimentos indicados pela prefeitura, ouvida a 
SPHAN, ao aprovar o projeto de reforma, através de diferentes opções (PARATY. Lei nº 655 
de 1983. Art. 134. item c). 

Mas, para saber quais são essas cores, se deve fazer uma consulta ao órgão, já que o código de obras não 
possui qualquer imagem, gráfico ou tabela indicando quais são as cores referidas. Em relação aos interiores 
o código recomenda manter “tanto quanto possível” (Lei nº 655 de 1983. Art. 134 – item A) a 
compartimentação existente e que deve ser “ouvida a SPHAN” para tomada de decisões – expressão que se 
repete exaustivamente não só no código de obras, mas em outras normas e decretos sobre a cidade. Isso 
impõe uma carga de trabalho pesada ao Escritório Técnico local, que historicamente sempre teve técnicos 
em menor número do que o necessário para o volume de trabalho.   

Assim, como afirma Martha Alves, Chefe do escritório Técnico da Costa Verde em 2016, “as discussões sobre 
o patrimônio acabam ficando dentro do IPHAN” (entrevista concedida à autora em 05.07.2016), não são 
levadas a outros lugares. Hoje, o momento de educação patrimonial acontece quando as obras são 
embargadas e o proprietário aparece no IPHAN, como nos conta ainda Martha.  
 

É nessa hora que acontece uma ação de educação patrimonial, porque você percebe que a 
população não consegue realmente ter estas informações. ‘Por que fulano fez assim’ e aí 
você tem que explicar ... ‘Não! Esta obra está embargada e o processo está correndo’. Então 
aparentemente dá a sensação na população de que o IPHAN liberou [a obra] mas não é isso! 
O processo está correndo e isto não acontece de um dia para o outro. Então a sensação que 
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se tem é a de que a gente está permitindo coisas para uma pessoa, que, para eles, não 
permitem. Eu explico que toda vez que tem um pedido de qualquer obra aqui, a gente puxa 
o histórico do imóvel. Cada caso é um caso. Isto não significa que eu estou sendo permissiva 
com um e mais rígida com outro, cada caso deve ser analisado de uma forma diferente 

(ALVES, entrevista concedida à autora em 05.07.2016) 
 

A continuidade de projetos é um dos desafios para preservar o patrimônio preservado no Brasil hoje. Isso 
ficou muito claro quando começamos a perguntar aos personagens envolvidos na preservação de Paraty, 
“qual o grande desafio para preservar um sítio histórico tombado hoje?”. Isabelle Cury e Júlio Cezar Dantas, 
técnicos que conviveram com a primeira geração do IPHAN e que permaneceram por um longo período no 
Escritório Técnico, concordaram, em entrevista à autora, que a falta de continuidade na metodologia de 
trabalho é hoje um dos grandes desafios para trabalhar em um sítio urbano preservado. 

 

Para a arquiteta Mariana Priester, estagiária do ET-II enquanto cursava o Mestrado Profissional do IPHAN – 
PEP (2013-2015), um dos grandes desafios da instituição para conservar sítios urbanos preservados é a 
subjetividade nas decisões dos técnicos. (PRIESTER. Entrevista concedida à autora em 12.03.2016). Esse 
problema tem raízes na falta de continuidade de metodologia de trabalho, citada por Isabelle e Júlio, bem 
como na falta de critérios  para a intervenção. Isso faz com que detalhes construtivos tradicionais se percam, 
ou que novos sejam introduzidos. Mariana cita, em entrevista à autora, o caso das mansardas em Paraty. 
“Durante a gestão de um técnico se aprova, e quando outro chega passa a não aprovar mais” (IDEM). Como 
não existem parâmetros bem definidos e o código de obras em vigor também é cheio de lacunas, essas 
decisões recaem sobre uma preferência pessoal.  
 
A falta de formação do corpo técnico também foi apontada como um problema. Isabelle Cury afirma que 
hoje “as pessoas do patrimônio leem pouco, não sabem o que as cartas dizem (CURY, Entrevista à autora em 
28.06.2016). Isso tem um impacto direto nas intervenções no patrimônio construído e na manutenção dos 
sítios urbanos históricos. 

 

Esse problema nos leva imediatamente a um outro, de ordem muito prática e delicada: a relação entre o 
número de técnicos presentes nos escritórios técnicos e a demanda de trabalho. Martha Alves, resume 
afirmando “difícil é manter tudo isso com um técnico!” (ALVES, 2016. Entrevista concedida à autora em 
05.07.2016). Ela conta que, devido ao número reduzido de pessoas no escritório, tarefas muito básicas ficam 
impossibilitada de ser realizadas, como as caminhadas feitas para avaliar os projetos que estão acontecendo 
na cidade. Além das funções do escritório, existem as tarefas “extra-IPHAN”, como a obrigatoriedade do 
órgão em estar presente nas ações que pensam a cidade e seu desenvolvimento, juntamente com a 
prefeitura, ou nas ações ligadas a cultura. Para quase tudo deve ser “ouvida a SPHAN”, como reza o código 
de obras desde 1947. A grande demanda de trabalho somado à remuneração nada atraente e competitiva, 
tem como resultado uma dificuldade em preencher as vagas de técnicos nos escritórios técnicos. O quadro 
não é recente. Em artigo publicado em 1977, o antigo diretor da 4ª Regional do IPHAN, Luís Saia, afirmava 
que o órgão nunca havia sido capaz de repor satisfatoriamente seu quadro técnico, quando do desligamento 
dos membros de sua primeira geração, “quer pelas dificuldades naturais de especialização, quer porque a 
perspectiva de remuneração condigna sempre afastou a aproximação de novos contingentes” (SAIA, 1977 
p.20). Segundo alguns dos entrevistados (CURY, 2016; PRIESTER, 2016; ALVES, 2016), a situação não mudou 
muito nesses oitenta anos de IPHAN. 
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Um outro grande desafio são as pressões externas ao processo de preservação. O processo político é parte 
da seleção da história que se quer contar, afinal “Patrimônio é política, política é memória” (HETA In: RUBY 
et al., 2014). Assim, a política da preservação pode ser usada tanto para apagar partes indesejáveis da nossa 
memória quanto para criar uma imagem idealizada que reforce uma versão da história que se quer contar. 
Uma imposição de cultura no lugar de sua reafirmação. A imagem de Paraty que preservamos hoje é uma 
resposta política de uma determinada época à necessidade de valorização do Nacional. Isso, claro, não é 
exclusividade de Paraty. Podemos encontrar alguns casos locais onde, em favor de uma imagem, ou de uma 
instituição, a cidade é despojada dos vestígios de sua evolução e retorna a um estado primitivo, idealizado. 
Podemos ver a ação dessas pressões externas ao processo em dois casos recente – o caso da restauração 
para implantação do Centro Cultural do Serviço Social do Comércio – SESC e da Casa de Música Santa Cecília.  

O Centro Cultural SESC está instalado em um complexo composto por três imóveis(fig.07). Um sobrado na 
esquina da rua D. Geralda com o largo Santa Rita e duas casas térreas adjacentes. Nos registros encontrados 
nos processos dos imóveis no arquivo Noronha Santos, no Rio de Janeiro e no ET-II em Paraty, vemos que 
não apenas estes sofreram grandes intervenções, mas o mesmo aconteceu ao seu entorno (fig. 05). Os três 
imóveis foram integrados durante os anos 1970, e completamente descaracterizados internamente, ponto 
de muitas contendas com o IPHAN. Em 2014, durante as obras de restauro, o tapume de obras estampava a 
evolução histórica dos imóveis, enquanto se recuperava a imagem “autêntica” do mesmo, baseada 
principalmente em fotos dos anos 1940 (fig.05 e 06) (BAZZANELLA, 2015 s/p).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 05. Rua D. Geralda, 63 – c. 1940 - Quando comparamos 
esta foto com a de 2016, vemos que o chalé ao lado do 
sobrado desaparece. Fonte: E.T. II-IPHAN. 

Fig. 06. Rua D. Geralda, 63 – c. 1950.                                 
Fonte: E.T. II- IPHAN. 
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Observando o Processo dos três imóveis com registros de intervenções desde o final dos anos 1960, notamos 
que, para o projeto de intervenção do centro cultural, uma vasta pesquisa histórica foi feita para 
embasamento do projeto. Em 2013, o projeto foi aprovado pelo IPHAN, pois estava “solidamente instruído 
e é fruto de diálogos entre este Instituto e o interessado”. (Ofício n°22/13. Paraty, 2013 – Processo 397/13 
R. D. Geralda, 306 e 320).  Além disso, na visão do Instituto, o projeto proposto voltaria a proporcionar “uma 
leitura adequada da volumetria e da arquitetura” (IDEM) dos imóveis além de “considerar de grande 
benefício para a cidade” (IDEM) o novo centro cultural. Mas esta não era a mesma opinião da população de 
Paraty. 

Ao longo dos desdobramentos da obra, parte da população começou a manifestar sua 
discordância com as intervenções realizadas nos três imóveis. Várias foram as alegações 
contra as obras do SESC: os usos de telhas novas no telhado do sobrado reformulado; o uso 
de estruturas metálicas na reconstrução do mesmo – com o argumento de que as 
orientações passadas pela Instituição para os moradores sempre fora a de que o 
madeiramento de telhados e estruturas de pisos comprometidos deveria ser substituído 
por outros de feição, tamanho e materiais semelhantes aos originais. Em consequência 
desta aprovação, portanto, alegou-se que a Instituição seria permissiva para uns e 
restritiva para outros, já que, como afirmam alguns moradores, as mesmas alterações 
nunca teriam sido permitidas para um imóvel comum (BAZZANELLA, 2015 s/p – grifo 
nosso). 

Apesar dos protestos, o projeto foi levado a cabo e acompanhado de perto pelo IPHAN, o que se comprova 
também através dos registros guardado no processo dos imóveis no E.T. II em Paraty. Argumentos parecidos 
a estes poderiam ser usados para o caso da Casa de Música Santa Cecília, que, em 2014, é incorporada à sua 
vizinha, a casa de Cultura de Paraty. No ofício resposta à consulta técnica para aprovação do projeto, 
encontramos uma descrição que enquadra a casa dentro dos exemplares de casa térrea tradicional da cidade. 

Fig. 07. Rua D. Geralda, 63 – 2016                                                                       
Fonte: Arquivo Pessoal da autora 
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De acordo com os documentos dos arquivos desta instituição, a tipologia da referida casa 
assemelha-se com os exemplares encontrados para casas térreas no cento histórico de 
Paraty, com corredor lateral (fig.09 e 10), sala ou quarto frontal, alcova, quarto nos fundos 
acréscimos de puxado de serviços – recorrente nas reformas de imóveis da cidade – e jardim 
nos fundos (Ofício n°205/14. Paraty, 2014 - Processo 1/057/14- r. D. Geralda, 39). 

O mesmo ofício vai descrevendo a intervenção que vai descaracterizar completamente o interior do imóvel, 
mas que, ao final, é considerado de grande benefício para a cidade. 

A proposta de intervenção propõe a alteração da compartimentação interna do imóvel; seu 
programa prevê uma sala, com entrada independente, com acesso direto para a Rua D. 
Geralda, com o uso destinado a ensaio da Banda Santa Cecilia, com mezanino para o salão 
para a guarda de acervo, partituras, instrumento e a administração; [...] 

Entendemos que o projeto ora apresentado é passível de aprovação por este Instituto, uma 
vez considerado que trata de reforma e recuperação de elementos importantes da 
caracterização do imóvel, como fachada frontal, cobertura, parte da compartimentação 
interna e jardim dos fundos. E ainda, se compatibiliza com a proposta de uso cultural, que 
será de grande benefício para a cidade. (Ofício n°205/14. Paraty, 2014 - Processo 1/057/14- 
r. D. Geralda, 39 – grifo nosso) 

O projeto vai de encontro ao que diz o código de obras em seu art. 134 – item A,  que instrui “manter tanto 
quanto possível a compartimentação interna existente” (Lei nº 655 de 1983. Art. 134 – item A). Mas o ofício 
citado acima afirma que: 

A demolição das demais paredes internas não é agressiva ao imóvel; no entanto, a 
permanência da parede (de prospecção de amostra nº02) [fig.08] tem o objetivo de 
preservar um ‘modo de fazer’ construtivo das paredes internas, que, como examinado 
através das prospecções, só se apresenta neste local desta casa, e que conserva ainda, 
parte da compartimentação interna da configuração típica de casas térreas no centro 
histórico de Paraty (Ofício n°205/14. Paraty, 2014 - Processo 1/057/14- r. D. Geralda, 39 – 
grifo nosso). 
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Em julho de 2016, Paraty inaugura a nova casa de música, somando mais uma intervenção “com proposta de 
uso cultural, que será de grande benefício para a cidade” (Ofício n°205/14. Paraty, 2014 - Processo 1/057/14- 
r. D. Geralda, 39 – grifo nosso). Apesar da afirmação de que a casa ainda possui a compartimentação típica 
das casas de partido térreo, a completa transformação do espaço interno é autorizada e considerada “não 
agressiva”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 08. Planta Demolir/Construir - Projeto de Intervenção para restauro da Casa de Música localizada na Rua D. Geralda 39. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora a partir do acervo do E.T. II, 2016. 

Fig. 09. Casa de Música Santa Cecília antes de Intervenção para restauro.        
Fonte: Arquivo pessoal da autora – Nov/2013. 

Fig. 10. Interior da Casa de Música Santa 
Cecília. Corredor lateral de circulação típico das 

casas paratienses.                                            
Fonte: Arquivo pessoal da autora – Nov/2013. 
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Para quem são feitas essas intervenções e de quantos centros culturais uma cidade do porte de Paraty 
precisa? Encontramos nos relatórios dos dois casos citados a afirmação de que o uso cultural é compatível 
com as intervenções pensadas para o bairro histórico. Segundo alguns moradores entrevistados, esses 
equipamentos normalmente apresentam uma programação que interessa não ao paratiense, mas aos 
turistas e os “outsiders”, expressão usada para designar as pessoas que, sobretudo a partir dos anos 1990, 
vieram se fixar na região (BAZZANELLA In: MACHADO, 2015 p.197 – grifo nosso). Talluana Nogueira, um 
desses outsiders vivendo em Paraty desde 2010, percebe que falta uma peça de conexão entre a população 
e as instituições que fazem o gerenciamento desses centros.  

Paraty tem um monte de gente como eu, que vive aqui, mas que não é daqui. Pessoas com 
nível superior. O que acontece, quando você entra na casa de cultura e vê quem está 
participando destes cursos ...de cerâmica, de canto? Não é a população carente de Paraty, 
que nasceu aqui, não é o Caiçara! São pessoas como eu, que têm filhos, que vieram do Rio 
de Janeiro ou de São Paulo. São pessoas que vieram dessas cidades em busca de uma cidade 
mais tranquila, com uma certa cultura e que podem proporcionar isso para os filhos deles 
[...] mas não é a população Caiçara, que nasceu aqui (NOGUEIRA, 2016. Entrevista à autora 
em 30.06.2016). 

Já para a paratiense Heloisa Malvão, secretária do escritório técnico do IPHAN em 2016, quando questionada 
para quem se preserva a cidade, Heloisa responde prontamente: “Para o turista! Paraty se transformou em 
um shopping a céu aberto” (MALVÃO, 2016.  Entrevista concedida à autora em 05.07.2016). Paraty é uma 
cidade dividida, uma colcha de retalhos. A divisão não se resume apenas às correntes que separam o centro 
histórico do restante da cidade, mas entre locais, outsiders e as comunidades tradicionais. O professor 
Amaury Barbosa, colaborador na campanha Paraty Patrimônio da Humanidade, conta que repetidamente 
ouviu o questionamento de alguns locais durante a preparação da campanha: “Por que patrimônio da 
humanidade, se Paraty não é patrimônio do paratiense?” (BARBOSA, 2016. Entrevista concedida à autora em 
05.07.2016). 

Os desafios enumerados para a preservação da cidade não são exclusividade de Paraty, mas é 
definitivamente um reflexo do modo como fazemos preservação no Brasil. Quando questionada sobre nossa 
ligação com as teorias europeias, e se somos “brandianos” no trato com o patrimônio histórico, Isabelle Cury 
responde “Dora Alcântara me disse uma vez que eu me apoiasse nas cartas patrimoniais; elas são, no fundo, 
as referências que deveríamos usar. As cartas evoluíram junto com as necessidades do tempo. Os valores 

Fig. 11. Casa de Música Santa Cecília após a intervenção para 
restauro. Fonte: Arquivo pessoal da autora – Jul/2016. 

Fig. 12. Interior da Casa de Música Santa Cecília após a intervenção 
para restauro. Nova escada lateral para acesso à grande sala de 

ensaios da banda.                                                                                  
Fonte: Arquivo pessoal da autora- Jul/2016. 
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vão mudando e o foco também” (CURY, Entrevista à autora em 28.06.2016). As cartas evoluíram, os termos 
e as necessidades evoluíram, mas continuamos a fazer preservação como há cinquenta anos.  

Além de todos os desafios e problemas citados anteriormente, a nossa incapacidade de olhar a cidade como 
um conjunto único, com necessidades diversas, é um dos problemas fundamentais de Paraty. Acabamos 
fechando nosso acervo histórico construído em uma redoma de vidro ocasionado por uma falta de 
entendimento das diretrizes teóricas para conduzir a vida que acontece nesses espaços. Assim, vamos 
transformando nossas cidades históricas em grandes museus a céu aberto e esquecemos que esses conjuntos 
urbanos têm um “componente de vida” (MOTTA, 1987 p.120) onde as camadas de histórias apresentam um 
acumulo de valores tangíveis, um compromisso possível do passado com o presente (GIOVANNONI, 2013; 
MOTTA 1987). Nós quebramos esse compromisso através de políticas preservacionistas que, “na busca de 
revitalização econômica a qualquer custo, destroem os laços locais, expulsam a população e geram intensa 
gentrificação nas áreas que querem conservar.” (CASTRIOTA, 2007 p.11)  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Como caracterizar o modo como fazemos preservação no Brasil hoje? Percebemos durante a pesquisa que o 
método empregado cria uma barreira na relação entre os órgãos de preservação e usuários/proprietários 
dos bens tombados. A própria ferramenta de acautelamento do bem, O tombamento, é algo que leigos no 
assunto não entendem completamente; falta uma ponte entre os órgãos de preservação e os usuários deste 
patrimônio. Como consequência disso, percebe-se uma grande rejeição a esses órgãos e a seus técnicos, o 
que dificulta a manutenção de acervo histórico construído, como vimos  no caso de Paraty.  

 

Tudo isso torna ainda muito atual, a afirmação de Lucio Costa, em um pequeno texto que escreve para a 
celebração dos quarenta anos do IPHAN em 1977. Segundo ele, “a recuperação de monumentos é um esforço 
de Sísifo” (COSTA, 1977 In: REVISTA CASA E JARDIM ARQUITETURA, 1977 p.6) Uma referência ao mito grego 
onde Sísifo, filho de Éolos, deus dos ventos, por despertar a ira de Zeus, foi condenado a empurrar uma pedra 
até o cimo de um monte. A pedra, porém, voltava a rolar montanha abaixo sempre que o topo era atingido. 
Um esforço inútil por toda a eternidade. A nossa pedra, segundo Lucio, é formada por vários agravantes. Um 
deles seriam seus usuários que não têm interesse pela conservação das benfeitorias feitas aos monumentos. 
Estes, quando não as desfazem, as mutilam. Outro agravante citado por Lucio, presente desde os primórdios 
do movimento de preservação no Brasil, é “a falta de recursos e de pessoal qualificado no local”, o que 
impossibilita uma fiscalização efetiva e a manutenção do bem. E prossegue: “é fácil, pois, ao viajante [ou ao 
usuário do bem recuperado], criticar a inoperância e o abandono”(IDEM). 
 

No Brasil, por uma influência recente das teorias internacionais de preservação, a razão e a ciência ocupam 
um posto de destaque nos debates de preservação, especialmente através de uma profunda ligação com as 
teorias europeias do chamado restauro crítico e seus principais expoentes, Brandi, Boito e Riegl. Mas, 
olhando para a nossa experiência, vemos que ela foi construída empiricamente, através dos erros e acertos 
daqueles que vieram antes de nós. Foi a herança que recebemos dos inventores do mito da arquitetura 
nacional, e que ainda hoje tem uma grande força sobre nossa prática, que nos conecta ao nosso passado. 
Parte importante desta herança reside no modo de fazer preservação. É evidente que nossos discursos 
teóricos estão em descompasso com nossa prática. Talvez por isso tenha se tornado tão difícil trabalhar em 
sintonia com os usuários e proprietários dos bens tombados que nós preservamos.  
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Nossa experiência foi construída empiricamente, porém, muitas vezes damos as costas para nossa história 
em favor de referências teóricas construídas em meios culturalmente tão diferentes dos nossos – um traço 
de nosso velho caráter xenofílico. As referências europeias são assimiladas nos discursos, mas não na prática. 
Assim, continuamos usando metodologias práticas que recebemos como herança dos pioneiros no campo 
da preservação, em busca do mito do estado original do bem, e nos apoiando no argumento da restauração 
como “ciência neutra”, em busca da “verdade histórica dos monumentos” (PESSÔA, 2016 s/p) praticada por 
profissionais abnegados, que deixam sempre sua personalidade, ou seu traço, fora do projeto de restauro. 
Uma missão quase sacerdotal. Esta tão sonhada verdade histórica é uma cruzada contra o ‘falso histórico’, 
sempre justificada, é claro, através de teorias estranhas a nossa experiência, em especial as teorias francesas 
e italianas. Mas “lá também as pessoas melhor informadas já não querem mais saber disso”, afirma, 
ironicamente, Lucio Costa em 1939 sobre a preservação na Europa, contrária aos arremedos naquela época, 
e que hoje seguem um caminho completamente diferente do nosso. Enquanto nossas referências teóricas 
conseguiram encontrar através de sua prática o “acordo entre a vida e a história” sugerido por Giovannoni, 
nós seguimos repetindo o mantra cada caso é um caso, cada solução projetual é única, para explicar a 
subjetividade de nossas normas, nos desvencilhar da história, e da culpa.  
 

Uma atualização dos valores de patrimônio no Brasil poderá ser alcançada de fato quando nos apropriarmos 
de nossas técnicas e metodologias de preservação. Quando olharmos para a história do nosso movimento 
de preservação criticamente, mas sem tentar encaixá-lo em teorias que não foram pensadas para nossa 
realidade. Quando entendermos que a res publica, ou seja, a manutenção da coisa pública,  é o que manterá 
vivo este patrimônio, que hoje nos custa preservar porque não é abraçado por seus usuários.  A população 
não consegue atribuir valor aos bens tombados, pois a forma de o fazer parece acontecer em categorias 
distintas para a instância pública e a população, uma espécie de competição entre valor estético x valor 
afetivo. 
 
Como seguir preservando o patrimônio construído no Brasil? Vamos continuar inventando nossas tradições, 
através da modificação do nosso patrimônio para ganhar em troca um passado com “profundidade, plenitude 
e corpo” (LOWENTHAL, 1985 p.59)? E não é exatamente por isso que continuamos a salvar coisas? Por isso 
continuamos restaurando nossos edifícios antigos, registramos nossos modos de fazer festas, doces, 
artesanato. Passamos nossas técnicas tradicionais a novas gerações para que elas não se percam. Legitimar 
a nossa história é o que faz do presente algo reconhecível e familiar, ainda que esta sensação seja resultado 
de um projeto de passado pensado por nossos antecessores. 
 
Então, como nos sugere o historiador e geógrafo norte-americano David Lowenthal (1985), para usar nosso 
passado de forma fecunda, precisamos aceitar nossa trajetória. Nossa experiência é o que faz de nós o que 
somos e transforma nosso patrimônio em nossa identidade. Ainda que essa imagem represente uma 
identidade partida e desconexa, esta é a nossa história. É impossível preservar nosso patrimônio, seja 
material ou imaterial, sem manter uma relação de pertencimento com aquilo que preservamos. Quando isso 
acontece, a preservação se torna um fardo muito pesado para a comunidade e seu proprietário.  
 

A única forma de ver um futuro possível para nosso acervo histórico é nos apropriando dele. “O passado é 
melhor usado quando domesticado – e por nossa aceitação e alegria de que o fazemos” (LOWENTHAL, 1985 
p.412 – grifo nosso). É através da experiência acumulada nesses oitenta anos de preservação do patrimônio 
cultural no Brasil que encontraremos o melhor caminho para manter nossa tradição: o nosso caminho – o 
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jeitinho brasileiro. Aceitar nossa experiência e nos alegrar por nossa história e por todos aqueles que a 
construíram e nos trouxeram até aqui é o que vai dar à tradição no Brasil alguma perspectiva de futuro. 
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PAISAGEM CULTURAL DAS RUAS PARA PEDESTRES 

CULTURAL LANDSCAPE OF THE PEDESTRIAN STREETS 

PAISAJE CULTURAL DE LAS CALLES PEATONALES 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
A qualidade da paisagem dos espaços públicos determina os usos e a frequência dos usuários. A Rua Batista de Carvalho, 
localizada no centro urbano consolidado da cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, foi criada em 1920, 
passando pela configuração do Calçadão em 1992 e hoje, encontramos sua paisagem cultural em contínuo processo de 
abandono. Neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar a qualidade da paisagem cultural da Rua Batista 
de Carvalho e seu espaço público para pedestres.   
PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo Dialógico; Centro Urbano Consolidado; Gestão Pública; Paisagem Cultural da Rua para 
Pedestres; Lugar, Cultura e Memória. 

 
ABSTRACT: 
The quality of the landscape of public spaces determines the uses and frequency of users. Batista de Carvalho Street is 
located in the consolidated urban center of the city of Bauru, in the interior of the state of São Paulo, was created in 
1920, passing through the configuration of the Calçadão in 1992 and today, we find its cultural landscape in 
continuous abandonment process. In this context, the present research aims to evaluate the quality of the cultural 
landscape of Batista de Carvalho Street and its public space for pedestrians. 
KEYWORDS: Dialogical Urbanism; Consolidated Urban Center; Public administration; Cultural Landscape of Pedestrian 
Street; Place, Culture and Memory. 
 
RESUMEN: 
La calidad del paisaje de los espacios públicos determina los usos y la frecuencia de los usuarios. La calle Batista de 
Carvalho, ubicada en el centro urbano consolidado de la ciudad de Bauru, interior del estado de São Paulo, fue creada 
en 1920, pasando por la configuración del Calçadão en 1992 y hoy, encontramos su paisaje cultural en continuo 
proceso de abandono. En este contexto, la presente investigación tiene por objetivo evaluar la calidad del paisaje 
cultural de la calle Batista de Carvalho y su espacio público para peatones. 
PALABRAS-CLAVE: Urbanismo Dialógico; Centro Urbano Consolidado; Gestión pública; Paisaje Cultural de la Calle 
Peatonal; Lugar, Cultura y Memoria.  
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INTRODUÇÃO 

O uso e a frequência do fluxo de pessoas nos espaços públicos dos centros urbanos consolidados é 
determinado através da sua qualidade. Tratando-se de um estudo da rua, segundo Lamas (2014, p. 74) os 
elementos morfológicos e características são: “fachadas e seu pormenores construtivos, mobiliário urbano, 
pavimentos, cores, textura, letreiros, árvores, monumentos isolados – uma infinidade de elementos que, 
organizados entre si, definem a forma urbana”. As características da rua e os usos sociais neste espaço são 
manifestações culturais, onde a diminuição crescente da função residencial, a falta de serviços 24 horas, a 
deficiente acessibilidade, o desconforto ambiental; isto é, a alteração da gênese do local, interferem 
diretamente no processo desocupacional e na falta de interesse social no uso e frequência da rua. Conforme 
Gehl (2010), as ruas e suas calçadas, são os principais locais públicos de uma cidade, órgãos mais vitais, e o 
principal atributo de um distrito urbano próspero e de qualidade é que as pessoas se sintam seguras e 
protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos. Sendo assim, a vida pública informal impulsiona a vida 
pública formal e associativa, incentivando algumas pessoas a acumularem relações e conhecimento, e essa 
troca é única. A autogestão democrática é que garante o sucesso dos bairros e distritos que apresentam 
maior vitalidade e segurança, isto é, a permanência de pessoas constrói uma rede de relações, que alimentam 
a vida e o fluxo do local. Cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, de acordo com Gehl (2010), tem 
como pré-requisito a existência da vida urbana oferecendo boas oportunidades de caminhar em ruas de 
pedestres de qualidade. Jacobs (2011, p. 161) defende que as ruas de pedestres devem ser diversificadas, 
sendo a diversidade o antídoto para grande parte dos males urbanos que ocorrem com o uso monofuncional: 
diversidade de usos, de nível sócio econômico da população, de tipologia das edificações, de raças, etc. De 
acordo com Lynch (2006, p. 106) as vias de pedestres devem ter alguma qualidade singular que as diferencie 
dos canais de circulação, como concentração de algum tipo de uso, atividades especiais, um pavimento e 
iluminação diferenciados, sons e cheiros peculiares. Cada rua pertence à um lugar específico, e seguindo esse 
pensamento, o conceito de lugar nos remete às variedades de ambientes produzidos por atividades 
desenvolvidas a partir de uma maneira própria de habitar de uma pessoa ou um grupo de pessoas, espaços 
como cenários e recurso de ação, comunicação e suporte de signos (ZÁRATE, 2010, p. 32). De acordo com 
Muntañola (2007, p. 17), o lugar é sempre lugar de algo ou lugar de alguém, focando nas inter-relações entre 
este algo ou alguém que habita o lugar, e posteriormente, o lugar em si. Também o lugar é construído pelos 
homens de acordo com suas necessidades, sua cultura, gerando uma variedade de entornos. Os diferentes 
lugares e comportamentos variam de acordo com a cultura, por isto, se não considerarmos os aspectos 
sociais, culturais e físicos em conjunto, a intervenção pode não ser a melhor solução.  A cultura é uma ideia, 
um conceito que mostra o que muitas pessoas pensam, acreditam, fazem e como o fazem, compreendendo 
o conhecimento, a fé, a arte, as leis, a moral, os costumes e qualquer hábito ou habilidade adquirido pela 
sociedade. (RAPOPORT, 2009, p. 131-132).  
Apoiado em Rapoport (2009, p. 25), pode-se dizer que entornos podem desenvolver ou inibir alguns tipos de 
comportamento, processos cognitivos, estados de ânimo, etc, onde ambientes inibidores têm muito mais 
efeito sobre as pessoas, e isso nos chama a atenção para o efeito negativo que um ambiente degradado pode 
ter sobre a população, influenciando até na memória das pessoas em relação ao lugar. 

A rua para pedestres em centros urbanos consolidados está configurada pelas edificações que estão à sua 
volta, sendo algumas significativas pela sua importância histórica, arquitetônica e cultural, constituindo o 
patrimônio arquitetônico, que deve ser salvaguardado para preservar a memória e a identidade. Para Ricoeur 
(2003, p. 10), a memória consiste em “fazer presente, não o que já existe, senão, o que tem existido por meio 
do que já não existe mais”, ou seja, para o autor, a memória nos conduz ao descobrimento e entrelaçamento 
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entre o tempo e o espaço. E por fim, Muntañola (2007, p. 27) declara que “sem um presente tensionado 
entre o futuro e o passado, não há memória e, sem memória, não há vida”. 

Assim, para se pensar em uma intervenção qualitativa em um espaço público degradado, deve-se considerar 
que o local receba uma proposta como nenhuma outra, específica e adequada à sua cultura e história, tanto 
em aspectos tangíveis (físico, construído e natural) como intangíveis (representações sociais, imaginário, 
simbolismos, valorações), não cabendo em nenhum outro lugar senão ao qual está projetada. Para isso, é 
necessário conhecer a estrutura identitária local, compreender as regras produtoras e reprodutoras da 
cidade, ou seja, seu código genético territorial (CASTRO, 2016). 

Os espaços públicos, em especial as ruas para pedestres, não permanecem engessadas ao longo dos anos, 
apresentando configurações e usos que muitas vezes não correspondem ao código genético gerador do 
espaço.  

Vários estudos foram realizados sobre os espaços públicos da rua para pedestres como: a influência do 
equipamento na revitalização do design urbano (ANANIAN, 2005), a avaliação da qualidade espacial da rua 
de pedestres (MAGAGNIN et al., 2014), qualidade espacial e conforto em rua de pedestres (FONTES, 2011), 
entre outros. Ainda faltam estudos que analisem as relações dialógicas cronotópicas dos espaços públicos e 
seus contextos. Muntañola (2006, 2000, 1996), Zárate (2010), Zúquete (2000) tem demonstrado a 
importância dos estudos das relações dialógicas da arquitetura com seu contexto, com base na 
fundamentação teórica e filosófica de Bakhtin (1997 apud SALCEDO; CHAMMA; MARTINS; PAMPANA, 2015) 
e Ricoeur (2003), em uma análise cronotópica e físico social, nas dimensões ricoeurianas: projeto, construção 
e uso social. Os espaços públicos em centros urbanos consolidados merecem estudos que avaliem as 
dimensões dialógicas cronotópicas das intervenções realizadas pela gestão pública e ou privada.  

O caso de estudo dessa pesquisa é a Rua Batista de Carvalho, mais conhecida como o Calçadão, localizada no 
centro urbano da cidade de Bauru. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a qualidade do espaço público 
da rua, através dos elementos que a compõem, seus usos, expectativas e necessidade do local atualmente. 

A Rua Batista de Carvalho é um caso passivo de estudo pois seu uso sócio-físico foi se modificando com o 
passar dos anos, descaracterizando o local através da desocupação habitacional, da insegurança causada pela 
falta de pessoas em determinados horários do dia e da noite, causando um enorme desinteresse dos usuários 
pelo local.  Assim, essa falta de atrativos fez com que a área fosse perdendo sua importância na cidade, e 
hoje corre o risco de perder sua identidade e valor afetivo pela população. 

URBANISMO DIALÓGICO 

Muntañola (2000, p. 12) busca fundamentos de uma dialogia entre texto e contexto, onde o contexto é para 
o texto o lugar da dialogia. O contexto por sua vez está formado por outros textos que contém imagens de 
um entorno distinto e concebido desde outros lugares. Por se tratar do estudo de um centro urbano 
consolidado, serão abordados o centro urbano consolidado, lugar, cultura e memória, e por último, o espaço 
público da rua na paisagem cultural. 

Também, Muntañola (2006, p. 63-62) ressalta que a noção arquitetônica está indissoluvelmente unida à 
noção de contestabilidade, ou seja, a capacidade de se dirigir a alguém ou algo desde outro alguém ou outro 
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algo. Esta capacidade de dirigir-se a alguém ou algo é essencial na teoria dialógica, que pressupõe uma 
intenção de dirigir-se, de comunicar, não “individual”, mas “social”.  

A paisagem cultural da rua para pedestres e mais especificamente a rua para pedestres é resultado da 
implementação de um projeto realizado pela gestão pública para determinados usos. Portanto, a paisagem 
cultural pode ser estudada e analisada a partir das dimensões tempo espaciais hermenêuticas propostas por 
Ricoeur (2003, p.11) quando compara arquitetura e narratividade, ao afirmar que “a arquitetura é para o 
espaço o que o relato é para o tempo, isto é uma operação configuradora, um paralelismo, por um lado entre 
o ato de construir, ou seja, ato de edificar no espaço e, por outro lado, o ato de narrar, dispor a trama no 
tempo”. Muntañola (2000) com base em Ricoeur propõe para as pesquisas em arquitetura e urbanismo as 
dimensões do projeto, construção e uso social. 

Também, a paisagem cultural não permanece estática, ela é dinâmica podendo ser estudada e analisada 
segundo cronotópos. Bakhtin (2003, p. 36) descreve o cronotópo como a forma de medir a qualidade da 
distância entre a virtualidade e a realidade, ou seja, analisando a relação sociofísica do lugar (contexto) 
podemos verificar se a arquitetura, ou no caso desta pesquisa, o urbanismo (texto) daquele local está de 
acordo com a sua realidade.  

Zárate (2010) explica o conceito de urbanismo ambiental, para complementar a ideia de um urbanismo 
alternativo e inovador:  

A partir de principios de 1990 asistimos a una segunda fase de desarrollo del urbanismo 
ambiental, comandado principalmente por una vertiente de diseño ambiental italiano, en 
la que la preocupación es acentuada por la incorporación de perspectivas y conceptos 
propios de los estudios culturales urbanos. El foco es reorientado hacia el ambiente del 
hombre y, así, intentar obtener una visión más sensible con aspectos específicos de las 
ciencias sociales considerados en el campo del desarrollo urbano1 (ZÁRATE, 2010, p.30).  
 

Também podemos chamar o urbanismo ambiental de urbanismo dialógico, que estabelece as relações entre 
os ambientes físicos, sociais e simbólicos, encontrando o seu código genético, que, segundo Zárate (2015):  

El código genético del lugar, es decir, las relaciones entre ambiente físico, social y simbólico, 
es el objeto de estudio teórico del tipo de urbanismo que aquí se propone. Se trata de un 
estudio complejo, que surge articulaciones sociofísicas, o congruencias entre ambiente 
físico y ambiente social; articulaciones socioimbólicas, o correspondencia entre ambiente 
social y ambiente simbólico; y, articulaciones simbólico-físicas, o correspondencia entre 
ambiente simbólico y ambiente físico. De esta manera, el estudio de cualquier problema 
urbano siempre estará contenido dentro de este sistema de lugares que es la ciudad, y en 

                                                           
1 A partir de princípios de 1990 assistimos a uma segunda fase de desenvolvimento do urbanismo ambiental, comandado principalmente por uma 

vertente de desenho ambiental italiano, em que a preocupação é acentuada pela incorporação de perspectivas e conceitos próprios dos estudos 

culturais urbanos. O foco é reorientado para com o ambiente do homem e, assim, tentar obter uma visão mais sensível com aspectos específicos das 

ciências sociais considerados no campo do desenvolvimento urbano. 
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consecuencia, la naturaleza particular del problema, será estudiada en referencia a su 
contexto ambiental o lugar de pertenencia y sentido 2 (ZÁRATE, 2015, p. 164,). 

Com as definições dos ambientes físico, social e simbólico, cria-se as relações para a possível interpretação 
do código genético do lugar. O estudo para entender o código genético do lugar é bastante complexo, pois 
envolve as articulações entre ambientes físico, social e simbólico, e isso quer dizer que, é dessa mistura que 
surge articulações sociofísicas, ou congruências entre ambiente físico e ambiente social; articulações sócio-
simbólicas, ou correspondências entre ambiente social e ambiente simbólico; e, articulações simbólico-
físicas, ou correspondências entre ambiente simbólico e ambiente físico. Ou seja, qualquer problema 
urbanístico sempre abrangerá o conteúdo deste sistema de lugares, que formam a cidade, e 
consequentemente, será estudada a origem do problema referente ao seu contexto ambiental, que nada 
mais é que o lugar e o sentido do pertencimento (ZÁRATE, 2015, p. 164). 

Sendo nosso objeto de estudo a rua para pedestres implementada pela gestão pública através de projeto, 
vamos acrescentar o ambiente de projeto aos ambientes propostos por Zárate. Portanto, os ambientes 
estudados e analisados para a rua para pedestres são: projeto, físico ou construção e social-simbólico (uso 
social). 

 Assim, para se pensar em uma intervenção qualitativa em um espaço público degradado, deve-se considerar 
que o local receba uma proposta como nenhuma outra, específica e adequada à sua cultura e história, tanto 
em aspectos tangíveis (físico, construído e natural) como intangíveis (representações sociais, imaginário, 
simbolismos, valorações), não cabendo em nenhum outro lugar senão ao qual está projetada. Para isso, é 
necessário conhecer a estrutura identitária local (figura 1), compreender as regras produtoras e reprodutoras 
da cidade, ou seja, seu código genético territorial (CASTRO, 2016). 

 

 

Figura 1: Relação das dimensões para encontrar o Código Genético. 
Fonte: Caio Augusto Martins, 2018. 

 
 
 

                                                           
2 O código genético do lugar, ou seja, as relações entre ambiente físico, social e simbólico, é o objeto de estudo teórico do tipo de urbanismo que 

aqui se propõe. Trata-se de um estudo complexo, que surge articulações sociofísicas, ou congruências entre ambiente físico e ambiente social; 

articulações sociosimbólicas, ou correspondências entre ambiente social e ambiente simbólico; e, articulações simbólico-físicas, ou 

correspondências entre ambiente simbólico e ambiente físico. Dessa maneira, o estudo de qualquer problema urbano sempre estará contido 

dentro deste sistema de lugares que é a cidade, e em consequência, a natureza particular do problema, será estudada em referência a seu contexto 

ambiental ou lugar de pertencimento e sentido. 
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PAISAGEM CULTURAL DA RUA PARA PEDESTRES 

A Carta de Recomendação da Europa de 1995 (apud IPHAN, 1995) ressalta que a paisagem é caracterizada 
pela: 

maneira com o qual determinado território é percebido por um indivíduo ou por uma 
comunidade, dando testemunho ao passado e ao presente do relacionamento existente 
entre os indivíduos e o meio ambiente, de forma a ajudar a definir culturas locais, 
sensibilidades, práticas, crenças e tradições. (RECOMENDAÇÃO DA EUROPA, 1995 apud 
IPHAN, 1995). 
 

Godoy (2011, p. 32) define a paisagem cultural como um grande arquivo da história do homem e da natureza: 
um palimpsesto. A paisagem está em constante transformação onde se encontram traços do passado e do 
presente misturados no mesmo espaço, formando uma estratificação complexa. O somatório da memória 
da população cria uma imagem coletiva, que se reflete também individualmente na mente de cada morador. 

Dentro desta perspectiva, para Jean Marc Besse (2006) e suas “Cinco portas da Paisagem”, existem cinco 
tipologias que podem definir o conceito de Paisagem, sendo: a) Paisagem como Representação Cultural, ou 
seja, uma maneira de pensar e ver as coisas do ponto de vista de cada ser humano; b) Paisagem como 
Território Fabricado e Habitado, onde ler a paisagem é extrair os modos de organização do espaço; c) 
Paisagem como sistema, sistema entre o natural e o social, articulando os elementos naturais e culturais em 
uma totalidade objetiva; d) Paisagem como Experiência fenomenológica, ou, o conjunto de ideais e memórias 
que unem as pessoas, e por fim, e) Paisagem como projeto, através das relações que o edifício mantém com 
seu contexto: solo, território e seu entorno. 

Berque (1998) considera que a leitura da paisagem, enquanto marca e matriz da cultura, pode ser uma das 
estratégias de compreensão. A paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas também é uma 
matriz porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação, ou seja, da cultura, que 
canalizam, em certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, portanto, a 
paisagem do seu ecúmeno.  

Já o geógrafo Claval (2001) insere seus estudos nesta linha de pensamento, entendendo que a paisagem 
constitui um documento importante para compreender as culturas e afirma que a interpretação resultante 
é frequentemente ambígua. No entanto, imagina-se que a paisagem traz a marca da atividade produtiva dos 
homens e de seus esforços para habitar o mundo, adaptando-o às suas necessidades.  

Rapoport (2003, p 44) diz que a definição mais fundamental e abstrata (o entorno como organização do 
espaço, tempo, significado e comunicação) se expressa fisicamente como paisagens culturais em diferentes 
escalas: desde a escala regional, passando pela paisagem urbana, até a paisagem da habitação.  

Segundo Rapoport (2003, p.53), o conceito de paisagem cultural vem da geografia cultural, e refere-se aos 
resultados de interação entre ações humanas e paisagem primária que se desenvolve no tempo, de forma 
que quanto mais a paisagem é modificada pelo homem, mais cultural ela é.  

Muntañola (S/D) interliga o conceito de paisagem cultural com as relações cronotópicas do lugar: 
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Como interfase entre el individuo y su colectividad el paisaje cultural sufre consecuencias 
de un orden cronotopico en equilibrio inestable, incesantemente sometido a las fuerzas 
más profundas de la supervivencia de nuestra especie3  (MUNTAÑOLA, S/D). 

 

Portanto, a paisagem cultural não permanece estática, ela muda com a ação do tempo e das intervenções 
realizadas pelas pessoas, na maioria das vezes, pela gestão pública. Sobre a evolução da paisagem cultural, a 
Recomendação R95 ressalta:  

partes específicas, topograficamente limitadas da paisagem, formadas por várias 
combinações de agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da sociedade 
humana, seu estabelecimentos e seu caráter através do tempo e do espaço e quanto de 
valores reconhecidos tem 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 (IPHAN, 2004, p. 331).  

Segundo Rossi (1964, p. 127-137), tipologia construtiva e morfologia urbana têm uma relação dialética, onde 
a paisagem cultural é interdependente da forma construtiva. A cidade é o princípio ordenador no qual se 
desenvolvem e estruturam os tipos construtivos que integrarão a paisagem cultural. Em nosso estudo de 
caso, o estudo da rua como elemento da paisagem.  

 

RUA 

A rua deve ser entendida como espaço público, destinado ao uso e convívio comum da população de uma 
determinada sociedade, prestando e exercendo diversas funções, como reunião de pessoas para comércio, 
lazer, trabalho, religião, moradia ou cultura (SORIANO, 2006). 

Em determinadas situações, o espaço público pode assumir conceituações diferenciadas mediante seu 
contexto e sua relação com a cidade durante a história, caracterizando conceitual e estruturalmente a sua 
inserção na malha urbana, ou seja, modifica-se através do tempo descrevendo a contextualização social, 
política, cultural e urbanística característica de cada momento (SORIANO, 2006). 

É esta sinestesia que transforma o lugar público num espaço social que propõe uma integração harmoniosa 
entre cidadão, paisagem e lugar edificado propiciando uma situação ideal para o desenvolvimento de 
atividades sociais e identificação com a memória da cidade (ANANIAN, 2005). 

Gehl (2010, p. 28) expressa que os espaços públicos da cidade são democraticamente geridas, como um local 
que garante acesso e oportunidades de expressão de todos os grupos da sociedade e liberdade para 
atividades alternativas. É significativo que todos os grupos sociais, independente de raça, fé, renda ou status, 
possam se encontrar nesses espaços ao se deslocarem para suas atividades diárias, sendo essa uma boa 
forma de fornecer informação geral para qualquer um sobre a composição e universalidade da sociedade. 

                                                           
3 Como interfase entre o indivíduo e sua coletividade a paisagem cultural sofre consequências de uma ordem cronotópica em equilíbrio 

instável, incessantemente submetido às forças mais profundas da supervivência de nossa espécie. 
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Além disso, faz com que as pessoas sintam-se mais seguras e confiantes quanto à experimentação dos valores 
humanos comuns reproduzidos em diferentes contextos. Um dos elementos do espaço público é a rua, 
objeto de estudo da nossa pesquisa. 

A rua é o principal espaço público das cidades, tanto por sua extensão como pela sua acessibilidade e 
atividades que contêm. É nela que acontece o encontro social, que fortalece o espaço através do seu uso. É 
também na rua que acontecem as mais variadas festividades e comemorações, e para além disso, é onde as 
pessoas se encontram para vivenciar as várias atividades do dia e noite, dependendo do uso do espaço.  

Analisando o funcionamento diário de uma rua, pode-se dizer que ela permite a circulação de pessoas, 
veículos e dá acesso às moradias, sejam elas casas ou edifícios, bem como ao comércio e serviços, e 
dependendo de onde estiverem localizadas, abrigam as mais variadas empresas e instituições. As instalações 
da rua são feitas de forma subterrânea, como pode ser o serviço de água, gás e esgoto, e de instalações 
aéreas, como a fiação de eletricidade ou de telefone. Comumente possui vagas para estacionamentos e 
lugares para coleta de lixo, iluminação pública, lugares para descanso e para lazer das pessoas, podendo ser 
de uma só mão ou de mão dupla, dependendo do espaço para o qual ela foi projetada. 

A rua manifesta-se dentro da cidade através do seu desenho ou de suas formas, enquanto lugar de 
realizações sociais, ou seja, a rua é onde se materializam as transformações na trama física e na paisagem da 
cidade e, além disso, ainda é o lugar das manifestações das relações sociais, das diferenças e das 
normatizações do cotidiano em variados momentos históricos.  

Desta forma, se por um lado a formação da rua “é um alinhado de fachadas, por onde se anda”, ou mesmo 
um “caminho público ladeado à direita e à esquerda de casas, paredes ou muros no interior das povoações”, 
podendo ser também uma “via pública para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada de casas”, 
igualmente é o “fator de vida das cidades” (SALES; ANDRADE, MAIA, 2005, p.61). 

As ruas são cheias de simbolismo, com as qualidades formais que se transformam numa paisagem com o 
passar dos anos. Uma rua revela uma grande variedade de imagens que produz contrastes, trazendo 
dinamismo ao espaço (JANUZZI, 2006, p. 102). 

Podemos definir rua de diversas maneiras, como caminho, avenida, percurso, rota, entre outros sinônimos, 
mas, de maneira simples, Moughtin (1992) considera que podemos distinguir a rua como um caminho de 
superfície linear ao longo da qual o movimento acontece entre edifícios adjacentes (JANUZZI, 2006, p. 102). 

As ruas das cidades servem a vários fins além de comportar veículos, e as calçadas – a parte das ruas que 
cabe aos pedestres – servem a muitos fins além de abrigar pedestres. Esses usos estão relacionados à 
circulação, mas não são sinônimos dela, e cada um é, em si, tão fundamental quanto a circulação para o 
funcionamento adequado das cidades. 

A rua é uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto com os edifícios e os outros usos limítrofes a ela 
ou a calçadas próximas, além de suportar o trânsito sobre rodas em seu leito. As ruas e suas calçadas, 
principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. Dentre as ruas, estão a rua para 
pedestres, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

5844



 

CONTEXTO: A CIDADE DE BAURU 
 
A cidade de Bauru, localizada no oeste do Estado de São Paulo, foi formada a partir de doação de parte das 
terras da Fazenda das Flores, em 1885, por Antônio Teixeira do Espírito Santo para a formação de um 
patrimônio para o arruamento urbano (PELEGRINA, 1991). 
 
Em 1888, o arruador Vicente Ferreira de Farias define o traçado inicial da cidade como uma imensa toalha 
xadrez colocada sobre uma meia encosta. As primeiras edificações aconteceram na rua principal, atualmente 
conhecida como rua Araújo Leite, que ligava os sertões a Fortaleza e Lençóis. Esta estrada situava-se numa 
grande reta com sentido norte-sul, próximo ao Ribeirão da Flores, onde cruzava com a atual rua 1º de Agosto, 
em sentido leste-oeste, vias que delimitavam as áreas doadas ao patrimônio. Em 1893, outra gleba de terra 
é anexada à primeira e o arruamento é expandido contínua e uniformemente (GHIRARDELLO, 2002). 
 
Confiando na potencialidade da região, que receberiam as estradas de ferro, pessoas se deslocaram para 
estas terras e iniciaram a formação de grandes fazendas como as do coronel Azarias Ferreira Leite e seu tio 
Baptista de Araújo Leite (GHIRARDELLO,1992). 
 
O período de 1905 a 1911 é definitivo para a cidade de Bauru com a implantação das três ferrovias - a estrada 
de ferro Sorocabana chega à cidade em 1905, vinda de Lençóis, a Noroeste em 1906, e a Paulista em 1910, 
vinda de Pederneiras - onde o traçado urbano das áreas patrimoniais modificam-se em função da 
implantação das estradas de ferro, sendo que são elas que definiram a malha urbana dessa região como 
conhecemos hoje. Em pouco tempo, Bauru se torna um importante entroncamento, pois o encontro das três 
ferrovias colocava a cidade em contato direto com outras diversas regiões, transformando-se em polo 
regional de uma considerável e central parte do Estado, instalando e favorecendo as bases para o comércio 
e a prestação de serviços, e consequentemente, seu crescimento econômico. Nesse processo, o 
agronegócio deixou de ser a única fonte econômica e a cidade passou a lucrar também com o comércio 
(GHIRARDELLO,1992). A Rua Batista de Carvalho foi construída em 1920 para ligar a Praça Matriz com a Praça 
Machado de Mello da Estação da Estrada de Ferro Noroeste EFNOB.  
 
Posteriormente, em 1992, a Prefeitura Municipal de Bauru construiu o Calçadão e desde então a Rua de 
pedestres Batista de Carvalho é conhecida como “Calçadão da Batista de Carvalho”. O Calçadão está 
caracterizado por problemas urbanos relacionados ao microclima, acessibilidade, perda da função 
residencial, descaracterização e degradação das edificações (MAGAGNIN; FONTES; SALCEDO: 2014, p. 1573). 
 

TEXTO: A GÊNESE DA BATISTA DE CARVALHO -  DE RUA À CALÇADÃO  

A Rua Batista de Carvalho está localizada no centro urbano consolidado de Bauru, Estado de São Paulo, Brasil 
(latitude 22°35' S e longitude 49º31' W), sendo caracterizada por ter clima tropical com verão quente e 
inverno com temperatura em média 18◦. O espaço sofreu transformações cronotópicas e sóciofísicas, desde 
sua criação em 1920, passando pela configuração do Calçadão em 1992 e finalizando com a sua 
descaracterização nos dias atuais (figura 2). 
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Figura 2: Batista de Carvalho enquanto Rua, sua consolidação, e o posterior e atual Calçadão. 

Fonte: autora, 2018. 

RUA BATISTA DE CARVALHO 1920 A 1992 

Nesta época, a rua tinha características muito mais residenciais, abrigando moradias dos comerciantes e 
trabalhadores da Estação e pouco comércio, e estava caracterizada por construções térreas e alinhadas à 
calçada, com vãos voltados para os “olhos” da rua. A Rua Batista de Carvalho estava configurada para a 
passagem de pessoas, com calçadas largas e piso de concreto e poucos veículos, com ruas de terra batida, 
pouco mobiliário, pouca iluminação e muita vegetação. 

Foi nessa transição econômica que o eixo comercial se estende da Praça Machado de Melo e Estação até a 
Praça da Matriz. Entretanto, na época, a maior movimentação de pessoas ainda se dava na Rua 1º de Agosto, 
e não na Batista de Carvalho (GHIRARDELLO,1992). 

Desta forma, o centro comercial antigo da Rua 1º de Agosto atrofiou, tornando-se uma região habitada por 
camadas mais humildes e que ficou por acomodar apenas Hotéis, pois as mais destacadas casas de negócio 
acabaram por transferir-se para a Rua Batista de Carvalho. Com o crescimento, a região ficou pequena para 
o grande número de lojas que estavam abrindo naquela área e rapidamente as ruas paralelas e 
perpendiculares à rua principal foram preenchidas pelos mais diversos tipos de estabelecimentos.  

Durante os anos de 1930 e 1940 é que o centro comercial de Bauru toma forma, demarcado pela instalação 
das residências da elite para próximo da Rua Batista de Carvalho, e torna-se valorizada e movimentada por 
conta da migração do comércio, atrofiando o antigo. Contudo, é ao longo da década de 1950 que o centro 
comercial da Batista de Carvalho consolida-se, com comércio bastante avançado e diversificado, abrigando 
lojas no pavimento térreo e as moradias de seus proprietários e familiares no segundo pavimento, bem como 
figuras da sociedade morando em ruas e avenidas vizinhas (PELEGRINA, 1991). 

No decorrer dos anos de 1960, Bauru cresce através de novas regiões, e após a chegada do automóvel, o 
centro sofre um início de esvaziamento habitacional através de  uma migração da população para regiões 
mais residenciais, acarretando em abandono e desvalorização do local, tornando o espaço exclusivamente 
comercial (PELEGRINA, 1991). 

Em meados da década de 1970 a importância comercial do centro da cidade foi notada pelo poder municipal, 
pois as lojas localizavam-se no corredor entre as duas praças de grande importância para a cidade de Bauru, 
sendo o ponto de partida na Praça Machado de Melo em frente à Estação Ferroviária, que outrora foi a 
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entrada principal da cidade e do desenvolvimento, e a terminando seu percurso na Praça Rui Barbosa. 
Juntamente com a crescente evasão do uso residencial, a rua Batista de Carvalho tornou-se um espaço 
inseguro, pouco frequentado pela população que faz uso do espaço apenas no horário comercial, sendo um 
lugar pouco habitado à noite.  

A partir dos anos 1980 (PELEGRINA, 1991) surge a preocupação com a deterioração das áreas centrais nas 
cidades brasileiras de porte médio. Desta maneira, foram realizadas várias parcerias entre poder público e 
sociedade visando reverter o processo de degradação destas áreas centrais. Existe uma somatória de fatores 
que influenciou e agravou a deterioração, podendo-se citar principalmente a implantação dos shoppings 
centers, como também o aparecimento de novos centros de bairro e de galerias com lojas de padrão mais 
elevado. As galerias situadas em áreas nobres aliam a facilidade de estacionamento, proporcionando maior 
segurança e conforto com o oferecimento de áreas cobertas e climatizadas. É também na década de 1980 
que esta situação ocorre em Bauru com a inauguração do Bauru Shopping e a expansão da área comercial ao 
longo dos corredores de tráfego, que ligam a área central aos bairros residenciais em direção à zona sul, 
destacando-se a Avenida Getúlio Vargas, implantada no final dos anos 1990 (ANANIAN, 2005).  

Ainda no ano de 1980, a Rua Batista de Carvalho apresentava alguns edifícios altos, letreiros comerciais que 
cobriam parte das fachadas, poluição visual das fachadas, continuando a passagem mista para pessoas e 
veículos. 

No início da década de 1990, a cidade possuía seu centro focado no comércio e serviços e poucas moradias, 
e assim foi criado, através de uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista com o então prefeito Izzo 
Filho, o projeto para o Calçadão da Batista de Carvalho, afim de facilitar o acesso de pessoas que utilizavam 
o centro da cidade para fins comerciais (ANANIAN, 2005). 

Em 1991 teve início um movimento pela implantação do Calçadão da Rua Batista de Carvalho devido ao 
grande fluxo de pedestres, incompatível com a largura de suas calçadas. Aos sábados e na época do Natal, o 
movimento de pedestres era muito intenso, sendo necessário bloquear o trânsito de veículos. Esta situação 
serviu como teste para sua transformação em Calçadão, a exemplo do que já vinha ocorrendo em outras 
cidades. 

RUA BATISTA DE CARVALHO 1992- 2016: CALÇADÃO 

Foi no ano de 1992, mais especificamente em 21 de agosto de 1992, que os quarteirões de 1 a 7 se 
transformaram no Calçadão da Batista de Carvalho (figura 3), sendo o primeiro projeto de Calçadão no 
interior do Estado de São Paulo. Um Convênio feito entre a Prefeitura e a AEC (Associação de Empresas do 
Calçadão) permitiu a cobrança de taxas que seriam revertidas na manutenção e na segurança da área, 
evitando a deterioração que se constatava em calçadões de outras cidades. Com o objetivo de transformar 
o Calçadão em local de encontro e de lazer para a população, além de atrair outros usuários de cidades da 
região, foi criada uma Comissão composta por membros de entidades representativas do comércio 
(SINCOMÉRCIO, ACIBA, AEC), comerciantes e poder público para viabilizar, algumas ações e benfeitorias, 
como limpeza, segurança, acessibilidade universal, iluminação e fiscalização de som de camelôs (ANANIAN, 
2005).  
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Figura 3: Extensão das 7 quadras do Calçadão.. 

Fonte: Caio Augusto Martins, 2018. 

Após sua inauguração, a transformação da Rua em Calçadão foi completa, e sua mudança, tanto de usos, 
fluxos e funcionamento, foi percebida pela população. Agora, a antiga Rua e novo Calçadão receberam arcos, 
mobiliários e um ar de shopping à céu aberto, instigando a população ao comércio, consumo e lazer. 
Ainda hoje, o comércio é a força motriz da área central, e ao longo desse processo degradativo, ocorreram 
alterações tipológicas das lojas, que permaneciam com seu térreo ocupado, poucas moradias no pavimento 
superior (a maioria virou depósito, escritório comercial ou está vazia), fachadas desinteressantes e mal 
iluminadas, poucos mobiliários de má qualidade espalhados e pouco convidativos, prevalecendo um 
comércio mais popular (figura 06), com destaque para o grande aumento do comércio informal 
(camelôs).Outro fato importante é a falta de uso noturno, a falta de usos mistos, fachadas não-convidativas, 
mobiliários e iluminação inadequados. É interessante notar que a falta de moradias é a causa e a 
consequência da falta de segurança, sendo essa uma questão muito relevante no processo de renovação 
urbana. Todos esses fatores causam o esvaziamento do espaço público, e consequentemente, trazem 
insegurança a quem usa o espaço fora do horário comercial. 
Na parte baixa da área central a situação se agrava devido ao bloqueio da linha férrea e ao estado de 
abandono em que se encontram as instalações da ferrovia (estação, escritórios, oficinas). 
 
O tempo passou rápido e a transformação do Centro de Bauru foi total. Mesmo assim, o Calçadão prossegue 
sendo a marca da vida econômica da cidade. Desta forma, o crescimento da cidade de Bauru durante o século 
XX e a conformação do seu eixo comercial, constituído pelas Praças Machado de Melo, Rui Barbosa e Rua 
Batista de Carvalho, confirmam a importância dessa principal via pública.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após a realização do estudo sobre a formação, as relações sócio-físicas, potencialidades, e elementos 
simbólicos no espaço público da Rua Batista de Carvalho, desde seu início até a transformação em Calçadão, 
passando pela sua degradação até os dias atuais, identificamos que a gênese da rua Batista de Carvalho é o 
uso misto (residência - comércio ou serviços-comércio) mantida até 1970, a realização de uma diversidade 
de atividades para os diferentes grupos sociais como: passeios, encontros, compras, acesso às moradias, 
expressões e manifestações diversas (passeatas, protestos, etc).  
 
No seu início, a Rua Batista era composta por construções residenciais, abrigando moradias dos comerciantes 
e trabalhadores da Estação e pouco comércio, caracterizada por construções térreas, alinhadas à calçada, 
com vãos voltados para a rua e seu social. Era, pois, configurada para a passagem de pessoas, com calçadas 
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largas e piso de concreto e poucos veículos, com ruas de terra batida, pouco mobiliário, pouca iluminação e 
muita vegetação. 
 
Com o passar dos anos, a função residencial foi perdendo espaço gradativamente para a função comercial, e 
é assim que o espaço público da Batista de Carvalho começa a sofrer modificações (figura 4). As construções 
se verticalizam, o foco agora é dentro das lojas, e não mais a rua em si, as pessoas vão perdendo espaço para 
os automóveis, os mobiliários urbanos surgem, e a vegetação vai desaparecendo, assim como a função social 
do espaço. É com este cenário em foco que a Rua Batista consolida-se como ponto comercial da cidade, 
fazendo surgir um projeto para tentar melhorar essa função, na tentativa de atrair pessoas da cidade e região. 
Após a transformação da Rua em Calçadão sua mudança, tanto de usos, fluxos e funcionamento, foi 
percebida pela população. Agora, a antiga Rua e novo Calçadão receberam arcos, mobiliários e um ar de 
shopping à céu aberto, instigando a população ao comércio, consumo e lazer, porém, sem ser um espaço 
que agregue qualidade e vivência às pessoas que ali passam. O resgate da qualidade do espaço público da 
rua para pedestres passa primeiramente por conhecer a estrutura identitária do local, ou seja, seu código 
genético territorial. Realizar intervenções nesse espaço devendo ser específica e adequada à sua cultura e 
história. 

A qualidade do espaço público em ruas para pedestres é condicionada pelo código genético nas dimensões 
física, social e simbólica. O conhecimento do código genético local é o caminho para a realização de uma boa 
intervenção nesses espaços públicos, pois é através do método dialógico, que o objeto de estudo com o seu 
contexto, de acordo com seu código genético foram analisados a fim de fazer com que os usuários 
permaneçam no local. A partir da gênese da Rua Batista de Carvalho e da revisão bibliográfica foram 
propostas diretrizes para sua requalificação, de forma a trazer qualidade ao espaço público para o uso e 
permanência dos usuários: usos mistos e variados, englobando comércio, serviços e a retomada das moradias 
nos prédios e casas existentes, fachadas convidativas para os comércios ali instalados, espaços transitórios 
público-privado, mobiliário adequado e ergonômico, iluminação, abrigo contra intempéries, vegetação, 
espaços contemplativos e de permanência, são exemplos de elementos que, combinados entre si, podem 
trazer melhorias e qualidade à longo prazo nesses espaços atualmente degradados que perderam o antigo 
interesse pela população. 

 

Figura 4: Evolução da Batista de Carvalho, desde 1920 até 2017. 
Fonte: autora, 2018. 
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PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL: MEMORIA E IDENTIDAD EN ALTO LIBERDADE/ES 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE. 

RESUMO: 
Alto Liberdade, uma pequena comunidade localizada no município de Marilândia, estado do Espírito Santo, é 

detentora de uma cultura imaterial que nutre sua formação e alimenta sua permanência, transmitida de geração em 

geração. O estudo identifica a influência de expressões culturais no relacionamento interpessoal e coletivo na 

comunidade; apresenta manifestações que remontam aos colonizadores italianos, promovidas por iniciativa da 

comunidade, num processo integrador de transformações; e reconhece a relevância de sua promoção na articulação 

sociocultural dos moradores, como atos de ancoragem frente aos impactos da passagem do tempo. 

Metodologicamente, a investigação se desenvolve por abordagem qualitativa, seja na revisão bibliográfica referente à 

aproximação temática - a cultura imaterial e a política patrimonial; seja na aplicação de questionário junto à 

moradores, ex-moradores e visitantes da comunidade de Alto Liberdade. Em conjunto, os dois procedimentos 

resultam na identificação, no registro, na classificação e interpretação das tradições como articuladoras da vida 

individual e coletiva. Por meio de mapeamento, espacializa-se as manifestações; por meio de registro fotográfico, 

compreende-se suas especificidades; e por meio de entrevistas, descreve-se as tradições. Como resultado, confirma-

se o caráter autônomo das manifestações socioculturais da comunidade de Alto Liberdade e discute-se a relevância de 

um processo de patrimonialização como estratégia de sua proteção. Observa-se a ocorrência autônoma e democrática 

das manifestações, concretizadas, no tempo e no espaço, estruturando a existência individual e coletiva da 

comunidade. O estudo de caso de Alto Liberdade contribui para a discussão de processos de tutela de valores 

imateriais; indaga os riscos de uma modelagem externa, e associada interferência nas formas de saber e transmissão 

do fundamento memorial de comunidades. 

PALAVRAS-CHAVE: cultura imaterial; políticas públicas; patrimônio; Alto Liberdade/ES. 

ABSTRACT:  
Alto Liberdade is a small community located in the municipality of Marilândia, Espírito Santo State/Brazil, is the owner 
of an intangible culture that nourishes its formation and nourishes its permanence in the present day, transmitted from 
generation to generation. The study identifies the influence of cultural expressions on the interpersonal and collective 
relationship in the community; presents demonstrations that go back to the Italian settlers, promoted at the initiative 
of the community, in an integrating process of transformations; and recognizes the relevance of its promotion in the 
sociocultural articulation of the residents, as acts of anchorage against the impacts of the passage of time. 
Methodologically, the research is developed by a qualitative approach, either in the bibliographic review regarding the 
thematic approach - intangible culture and patrimonial policy; or in the application of a questionnaire to the residents, 
former residents and visitors of the Alto Libertade community. Together, the two procedures result in the identification, 
registration, classification and interpretation of traditions as articulators of individual and collective life. Through 
mapping, the manifestations are spatialized; by means of photographic record, its specificities are understood; and 
through interviews, traditions are described. As a result, the autonomous character of the socio-cultural manifestations 
of the Alto Liberdade community is confirmed, and the relevance of a patrimonialisation process as a strategy for its 
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protection is discussed. It is observed the autonomous and democratic occurrence of the manifestations, concretized, 
in time and space, structuring the individual and collective existence of the community. The Alto Liberdade case study 
contributes to the discussion of processes of protection of immaterial values; investigates the risks of an external 
modeling, and associated interference in the ways of knowing and transmitting the memorial foundation of 
communities. 
KEYWORDS:  intangible culture; public policy; patrimony; Alto Liberdade/ES.   

RESUMEN: 
La Alto Liberdade, una pequeña comunidad ubicada en el municipio de Marilândia, estado de Espírito Santo, es 
poseedora de una cultura inmaterial nutre su formación y alimenta su permanencia en los días actuales, transmitida 
de generación en generación. El estudio de la cultura de esa comunidad identifica cómo influyen los elementos en la 
relación entre las personas y éstas con la comunidad; presenta las manifestaciones promovidas desde la época de los 
colonizadores italianos y las constituidas por la propia comunidad, en un proceso comprobante de la aceptación por 
parte de la comunidad de transformaciones que ocurren a lo largo del tiempo y son integrantes de expresiones 
culturales inmateriales; y reconoce su importancia en la vida de los residentes, resistiendo al paso del tiempo. 
Metodológicamente, la investigación se desarrolla por medio de revisión bibliográfica referente a la cultura inmaterial 
ya las políticas públicas nacionales; y por medio de aplicación de cuestionario junto a los residentes, ex-residentes y 
visitantes de la comunidad de Alto Liberdade, con la finalidad de identificar las tradiciones, reconocer su importancia 
en la vida individual y colectiva, y el interés en preservarlas. Como resultado, se observa que las manifestaciones 
ocurren por instinto propio de los moradores, ya que éstos ni siquiera tienen conocimiento de la existencia de las 
instituciones y / o políticas de preservación patrimonial. Por medio de mapeo, se espacializar las manifestaciones; por 
medio de registro fotográfico, mejor comprender sus especificidades; y describir las tradiciones presentadas por los 
entrevistados. Después de los enfoques teóricos y de posesión de las respuestas de los cuestionarios, el trabajo 
confirma que la comunidad de Alto Liberdade, incluso sin políticas públicas efectivas, logra perpetuar su cultura a lo 
largo de su existencia. Y por último, a partir del estudio de caso de Alto Liberdade, se cuestiona la necesidad y la forma 
de registro del Patrimonio Inmaterial, ya que éste es, y debe ser, constantemente recreado, o sea, se pretende indagar 
cuanto las las políticas públicas modelan las formas de preservar, o, incluso, pueden descalificar formas de saber y de 
transmisión, las bases en la construcción de las memorias de las comunidades, el Patrimonio Inmaterial. 
PALABRAS-CLAVE: cultura inmaterial; políticas públicas; patrimonio; Alto Liberdade / ES. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do artigo é apresentar o Patrimônio Cultural Imaterial da comunidade de Alto Liberdade, região 
noroestes do estado do Espírito Santo, situada a cerca de cento e cinquenta quilômetros da capital do 
estado, a cidade de Vitória (Figuras 1 e 2), e localizada a seis quilômetros do município de Marilândia (LAT 
19° 24’ e LONG 40° 32’) (Figuras 3 e 4). Patrimônio este que mesmo sem registro nas politicas públicas 
existentes perdura como tal na comunidade. Em Alto Liberdade, os valores tradicionais são apreciados e 
transmitidos de geração em geração pelas pessoas que ali vivem. Suas ocorrências dão-se ao longo do ano 
e de diversas formas, na religião, na dança, nos festejos, nos modos de viver e promovem assim a interação 
de amigos, familiares e instituições.  

Os lugares de memória e as memórias do lugar se conjugam em busca de instrumentos de 
reforço da identidade e da singularidade local. A população se constitui a mais importante 
ferramenta já que é depositaria de informações, registros êmicos e sentimentos afetivos, 
resultado de uma relação com base na topofilia. (ANDRADE, 2008, p. 569) 

 

  
Figura 1: Localização do Espírito Santo no Brasil. 

Fonte: Bona, 2012. 
Figura 2: Localização do município de Marilândia no estado do 

Espírito Santo. 
Fonte: Bona, 2012. 

 

  

Figura 3: Mapa do município de Marilândia 
Fonte: Bona, 2012. 

Figura 4: localização da comunidade de Alto Liberdade no 
município. 

Fonte: Bona, 2012 
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Segundo Gabriel (1991), os primeiros colonizadores italianos chegam à comunidade por volta de 1928, a 
qual é denominada Pedras, devido às gigantescas pedras ali existentes. Anos mais tarde, por situar-se em 
um vale singrado pelo córrego chamado Rio Liberdade, a comunidade passa a se chamar Alto Liberdade 
(Figura 5). A diversidade da cultura imaterial na comunidade está fortemente associada ao legado 
transmitido pelos imigrantes italianos que ali se instalam. A religiosidade se destaca pelo tipo e nível de 
envolvimento e integração que impulsiona, e pela sua capacidade de resistência às inevitáveis mudanças 
ocorridas no transcurso do tempo, especialmente impulsionadas por aquelas vinculadas ao universo 
informacional. De acordo com Sachs (1988), a criação religiosa, e, portanto, simbólica, busca o 
fortalecimento da coesão interna do grupo ou sociedade, assegurando a permanência de seu patrimônio 
cultural (mesmo se já transformado), protegendo-o de um possível desaparecimento, que, em última 
instância, pode levar ao desaparecimento do grupo ou da sociedade. 

 
Figura 5: Comunidade de Alto Liberdade, dividida pelo Rio Liberdade. 

Fonte: Bona, 2011. 

Um tema em evidência, “O patrimônio cultural constitui hoje um campo em rápida expansão e mudança. 
De fato, nunca se falou tanto sobre a preservação do patrimônio e da memória, nunca tantos estiveram 
envolvidos em atividades ligadas a ele, nunca se forjaram tantos instrumentos para se lidar com as 
preexistências culturais”. (CASTRIOTA, 2009, p. 11). Ainda, segundo Castriota (2009), percebe-se uma 
ampliação da abrangência ao tema do patrimônio, sendo referido até como uma “inflamação patrimonial”, 
a qual “pode ser explicada, em parte, paradoxalmente, pelo avanço da globalização, que nas últimas 
décadas parece conduzir a certa “padronização” do mundo, com a uniformização de valores, 
comportamentos e estilos de vida, e a consequente ameaça às diferenças regionais e à própria tradição”. 
(CASTRIOTA, 2009, p. 11) 

De acordo com Gutjahr (2008), os processos de globalização são considerados como indutores de 
deterioração, desaparecimento e destruição de formas de pensamento, conhecimentos e práticas culturais 
locais ou minoritárias. Sabe-se que a globalização fortalece a principal fonte de consumo da maioria da 
população, os meios de comunicação, o que pode refletir no enfraquecimento das culturais locais. Contudo 
conforme Castriota (2009, p. 12) “o que se vê, quase como um contra-movimento, é o reaparecimento e a 
asserção das próprias identidades culturais locais (...). Na esteira da globalização avassaladora, 
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surpreendentemente a tradição reaparece, renovada, e se reafirma como uma força viva”. Além disso, 
afirma que em nossa era altera-se a ideia de um patrimônio apoiado no monumento histórico e artístico 
para uma extensão identificada como conjunto de bens culturais. 

Não se trata, como no caso da noção tradicional de patrimônio, de se preservar apenas 
em sua materialidade bens de grande valor, valores esse reconhecido extrinsecamente 
por técnicos dos órgãos de preservação. Aqui, ao contrário, coloca-se a questão da 
referência que esses bens vão ter para os próprios sujeitos envolvidos na dinâmica de sua 
produção, circulação e consumo, reconhecendo-lhes, como anota Cecília Fonseca, o 
estatuto “de legítimos detentores não apenas de um saber-fazer, como também do 
destino de sua própria cultura”. (CASTRIOTA, 2009, p. 226) 

A comunidade de Alto Liberdade preserva os relacionamentos afetivos que estão sendo abalados e 
desaparecendo devido à globalização que domina o mundo atual, e são justamente os relacionamentos que 
dão suporte à continuidade da existência de tradições, uma vez que a Cultura Imaterial depende 
exclusivamente do convívio em sociedade e não do individualismo. A aceitação de contribuições externas 
na representação das manifestações, uma vez que o mundo passa por constantes transformações, é outro 
fator que permite a continuidade da cultura existente, já que adaptações de acordo com a época, 
ambientes e pessoas fazem parte do processo da cultura imaterial. A aceitação das mudanças é afirmada 
por Gallois (2006, p. 24), para quem, “a cultura de grupos particulares, (...) não pode ser abordada como 
um conjunto fixo de elementos, que resistiriam inertes ao passar do tempo. O processo inclui perdas, mas 
também acréscimos. E a incorporação de elementos novos ilustra exatamente a vitalidade de uma cultura”. 
Por sua vez, para a UNESCO,  

Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 
interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. (UNESCO, 2003, p. 04) 

As manifestações culturais fazem parte do cotidiano dos moradores de Alto Liberdade, e assim, mesmo 
sem registros, mantêm-se na comunidade. Além de essenciais na vida dos moradores, formam uma 
identidade única. 

A história ainda é viva na memória de sua gente que conta com graça e saudade e enche 
os olhos de lembranças arrastadas pelo tempo, travando uma luta com a idade que 
confunde datas, mas espelha sabedoria colhida através da experiência vivida. Que nas 
palavras de Nora (1993:9) diz que: “a memória é a vida, sempre carregada por grupos 
vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta a 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, apud ANDRADE, 2008, p. 573) 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A revisão bibliográfica acerca do tema da Cultura Imaterial e das políticas públicas nacionais permite a 
identificação e a apresentação de uma cronologia relativa à manifestação das expressões. Por sua vez, a 
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aplicação de questionários junto a moradores, ex-moradores e visitantes permite o reconhecimento das 
mesmas em Alto Liberdade. Como procedimento, adota-se a recomendação de uniformidade e ampla 
aplicação dos instrumentos, visando garantir, sobretudo, a produção de informações válidas e fidedignas 
em entrevistas (ANDRADE & ARANTES, 2000). A formulação dos questionários tem por base Schaeffer 
(2009), que adota como procedimento metodológico a entrevista semi-estruturada. De posse dos 
questionários respondidos, realiza-se a descrição das manifestações, mapeamento e local de ocorrência, 
ordem de importância, bem como identifica-se o interesse dos entrevistados em difundi-las junto à 
comunidade externa, ou seja, de se fazer conhecer e ser valorizado. Por fim, questiona-se a necessidade do 
registro do Patrimônio Imaterial da comunidade de Alto Liberdade com vistas à sua tutela, uma vez que sua 
continuidade perdura a despeito do desconhecimento das políticas públicas voltadas à preservação, 
especialmente implementadas a partir do final do século XX. 

O Patrimônio cultural imaterial e as políticas públicas nacionais 

De acordo com Gallois (2006), a ideia de Patrimônio vem da antiguidade, onde designa “aquilo que se 
herda do pai” e se transforma ao longo de muitos séculos, para designar aquilo que uma família recebia de 
seus ancestrais. Posteriormente, a palavra se estende para domínio das cidades e das nações, onde passa a 
ser considerado importante cuidar de um conjunto de bens históricos e artísticos, visto como propriedade 
de uma nação inteira.  

Conforme afirma Porta (2012), durante muito tempo, o principal órgão de preservação do país, que molda 
a organização dos órgãos estaduais, está com sua atenção e suas energias voltadas, exclusivamente, à 
proteção do legado material da colonização portuguesa e do período imperial. Contudo, é crescente, no 
campo acadêmico e das políticas públicas de preservação, a atenção ao Patrimônio Cultural Imaterial ou 
Intangível. “É interessante perceber que, em 1989, quando a UNESCO estabeleceu a 'Recomendação sobre 
a Salvaguarda da Cultural Tradicional e Popular', poucos Estados Membros se interessaram pela sua 
aplicação”. (CASTRIOTA, 2009, p. 207). Em relação à memória, Bosi (2003) defende que a recuperação 
dessa área nas ciências humanas pode estar ligada à necessidade de enraizamento, pois é “do vínculo com 
o passado que se extrai a força para a formação de identidade”. (BOSI, 2003, p. 16). 

O reconhecimento do patrimônio ocorre quando as noções de tempo e identidade atuam em conjunto, e 
mais que “reconstruir o passado supostamente conservado ou retido, a preocupação subliminar é garantir 
o presente e projetá-lo em um devir, (...) o patrimônio é uma construção cultural, portanto um jogo de 
escolhas e um espaço de conflitos”. (COSTA &CASTRO, 2008, p.125). 

Diante da globalização imperadora, “parece reaparecer com força a questão das identidades culturais 
locais, que são amplamente lastreadas nesta dimensão “imaterial” do patrimônio”. (CASTRIOTA, 2009, p. 
207). Ainda segundo Castriota (2009), discussões internacionais com especialistas, juristas e membros dos 
governos, somado a estudos técnicos aprovaram em outubro de 2003 a “Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Intangível”, a qual regula o tema do patrimônio cultural imaterial e completa a 
“Convenção do Patrimônio Mundial”, de 1972, que protege os bens intangíveis, contemplando toda a 
herança cultural da humanidade. O artigo 2 da Convenção apresenta a definição de Patrimônio Cultural 
Imaterial: 

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
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culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio 
cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza 
e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo 
assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 
2003, p. 04). 

Além da definição, são apresentados os campos onde esse patrimônio se manifesta: “tradições e 
expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; expressões artísticas; 
práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; 
técnicas artesanais tradicionais” (UNESCO, 2003, p. 05). Estabelece também que “salvaguarda” é entendida 
como “as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a 
identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 
transmissão (...) e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos”. (UNESCO, 2003, p. 05). 

Simultaneamente à criação do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), institui-
se a política de preservação do patrimônio cultural brasileiro, responsável pela identificação e preservação 
dos bens considerados representativos da nacionalidade. Para esse reconhecimento, cria-se o 
tombamento, instrumento de proteção de bens móveis e imóveis da destruição e descaracterização. 

Tendo por base o conceito de patrimônio então vigente, expresso no próprio nome da 
instituição – patrimônio Histórico e Artístico – o IPHAN dedicou-se, nas primeiras décadas 
de atuação, ao salvamento emergencial de edificações produzidas no período colonial ou 
relacionadas a ‘grandes’ personagens históricos, além de obras de arte. (FREIRE, 2005, 
p.12) 

Segundo Freire (2005), no início dos anos 1960, o entendimento do patrimônio sofre alterações. Protegidos 
pela Lei nº 3924/61, os sítios arqueológicos passam a ser considerados bens patrimoniais da União, ou seja, 
ao critério histórico e artístico se soma o interesse científico e/ou ambiental. Uma ampliação institucional 
da área de patrimônio marca a década de 1970. Políticas específicas de preservação, inspiradas na 
legislação federal, são criadas em estados e municípios. A preferência à monumentalidade e aos critérios 
estéticos na seleção do que deve ou não ser preservado é duramente criticada. “O próprio IPHAN, 
avaliando sua atuação, concluiu que o conjunto de bens tombados como patrimônio nacional não refletia a 
pluralidade cultural e a diversidade social que caracterizam a sociedade brasileira”. (FREIRE, 2005, p.12). 
Ainda de acordo com Freire (2005), uma mudança no modo como a nacionalidade é pensada marca a 
década de 1980.  

Depois de longo período em que o Estado trabalhou no sentido de incutir nos brasileiros 
um sentimento de unidade nacional, chegou-se à compreensão de que a diversidade é um 
valor, uma característica positiva da formação cultural brasileira. A aproximação do campo 
do patrimônio com as Ciências Sociais, ocorrida nesse período, resultou na ampliação da 
noção de patrimônio, que passou a se orientar por um conceito de cultura mais generoso, 
baseado na ideia de que manifestações coletivas – como as festas populares –, saberes e 
modos de expressão diferenciados, específicos de determinados grupos sociais, podem 
ser vistos como referências culturais, por sua forte vinculação à identidade e à memória. 
(FREIRE, 2005, p. 12) 
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Publicada em 1987, a Carta de Petrópolis reforça o pensamento de mudança, ao instaurar uma abordagem 
mais ampla acerca do patrimônio com a defesa da “proteção não apenas para as edificações ou espaço, 
mas também para a vivência e valores atribuídos pela população, concebendo-a como um processo em 
constante transformação”. (SANTOS, SCHICCHI, 2016, p. 166). Além disso, as cartas patrimoniais ressaltam 
que “o patrimônio deve ser resguardado para a preservação da identidade das comunidades, por meio de 
suas referências históricas e culturais, sejam elas materiais, imateriais ou em conjunto – como no caso das 
paisagens culturais”. (SANTOS, SCHICCHI, 2016, p. 168). 

Segundo Castriota (2009), uma definição mais ampla de patrimônio não é suficiente, é preciso que medidas 
efetivas sejam propostas para a proteção da dimensão acrescentada ao patrimônio. Um desafio que ocorre 
desde o anteprojeto de Mário de Andrade e as primeiras formulações do SPHAN. Em resposta às novas 
formulações, muitos anos depois da aprovação da Constituição de 1988, são adotadas políticas públicas 
efetivas.  

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, os documentos, as 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. 72) 

O Decreto 3551/200, “cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), que visa à implementação 
de política específica de inventário, referencialmente e valorização desse patrimônio”. (CASTRIOTA, 2009, 
p. 219). “O Registro de Bens Imateriais, (...) é um instrumento que propõe a documentação e a produção de 
conhecimento como formas de preservação”. (FREIRE, 2005, p. 15). 

Seus principais instrumentos são o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e o 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INCR), instrumentos, legal e técnico, 
respectivamente. Respeitando a diversidade desse novo campo, o Decreto 3551 propõe o 
registro dos bens culturais, segundo sua natureza, nos seguintes livros: Livro do Registro 
dos saberes (...); Livro de Registro de Celebrações (...); Livro de Registro das Formas de 
Expressão (...); e Livro de Registro dos Lugares (...). (CASTRIOTA, 2009, p. 220) 

Segundo Freire (2005), “o Registro significa, então, a identificação e produção de conhecimento sobre o 
bem cultural. Registrar implica em conhecer, por meios técnicos adequados, o passado e o presente da 
manifestação cultural e suas diferentes versões. Implica, ainda, em tornar essas informações amplamente 
acessíveis ao público” (ALVES, A. C. L., 2002). É preciso perceber que “os critérios para identificação de bens 
passíveis de tombamento foram alterados: não se referiam mais somente ao conhecimento erudito e seus 
produtos, mas também aos saberes e outras formas de expressão”. (FREIRE, 2005, p.14). Segundo Porta 
(2012), a extensão das áreas de atuação do IPHAN ofereceu a este uma visibilidade social e uma 
aproximação com as comunidades extremamente importante para a política de preservação. O decreto 
reconhece o caráter dinâmico dos bens pertencentes ao patrimônio cultural imaterial, caráter esse 
confirmado por meio de avaliação periódica dos bens que deve ocorrer no máximo a cada dez ano. 

5860



 

Esse viés demonstra claramente o entendimento por trás deste novo instrumento, que 
não pretende “congelar” o bem cultural, mas simplesmente registrar bens de natureza 
processual e dinâmica, que, como a própria cultura, está sempre em processo de 
transformação. Com isso, reconhece-se também a necessidade de se estabelecerem 
políticas distintas, flexíveis o suficiente para ajudarem na preservação desses bens. 
(CASTRIOTA, 2009, p. 221). 

De acordo com Porta (2012), em 2004, com a transferência do PNPI do MinC para o IPHAN, as ações de 
identificação, documentação, promoção e salvaguarda das expressões da cultura popular, ganham espaço 
institucional e recursos para se consolidar como política de preservação. Além disso, “a incorporação ao 
IPHAN do Centro nacional de Folclore e Cultura Popular (...) reforçou o novo departamento”. (PORTA, 2012, 
p. 34). Ainda segundo Porta (2012), o Centro é responsável pelos primeiros inventários, através do projeto 
Celebrações e Saberes da Cultura Popular.  

O Programa Nacional de Patrimônio Imaterial tem como orientação a abordagem das 
expressões culturais no contexto social e territorial em que se desenvolvem. Isso requer a 
atenção com as condições sociais, materiais e ambientais que permitem sua realização e 
reprodução. (...) A abordagem das expressões culturais em seu contexto exige que as 
ações de preservação do patrimônio cultural estendam-se a questões educacionais, 
ambientais, sociais e econômicas que atingem as comunidades buscando articulação com 
políticas públicas de outras áreas do governo. (PORTA, 2012, p. 34). 

Ainda segundo Porta (2012), as ferramentas legais de proteção dos direitos coletivos e relativos a 
conhecimentos tradicionais ainda estão em discursão e são imprecisas. Assim, o IPHAN tem analisado 
alternativas para essa proteção. A atuação do PNPI se dá por meio de editais de seleção pública de 
projetos, que podem ser apontados por órgãos públicos e organizações sociais sem fins lucrativos, com os 
seguintes objetivos: 

1.pesquisa e documentação com difusão de resultados; 2. melhoria das condições de 
transmissão, produção e reprodução de bens culturais imateriais; 3. tratamento e 
disponibilização ao público de acervos bibliográficos, audiovisuais, sonoros e outros, 
relativos a bens culturais de natureza imaterial;  4. Estímulo à transmissão de 
conhecimento de detentores e/ou produtores de bens culturais de natureza imaterial para 
as novas gerações; 5. Estímulo à organização comunitária e gerencial de produtores e/ou 
detentores de bens culturais de caráter imaterial; 6. Estímulo à formação de 
pesquisadores e agentes de preservação no seio das comunidades onde se desenvolverão 
os projetos; 7. Realização de inventários piloto para o Inventário Nacional de Diversidade 
Linguística. (PORTA, 2012, p. 35) 

Outro instrumento importante para proporcionar as atividades relacionadas ao patrimônio imaterial, 
segundo Porta (2012), é o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Além disso, em 2008, o IPHAN 
de forma a ampliar sua política de preservação, investe no projeto Balaio do Patrimônio Cultural, 
promovendo a capacitação de técnicos, gestores municipais e estaduais e agentes comunitários. De acordo 
com Porta (2012), os bens imateriais sob a proteção do IPHAN, em 2010, totalizam 22.1

 No Estado do 

                                                           
1
 Dividem-se da seguinte forma: saberes – 8; formas de expressão – 8; celebrações – 4; e lugares – 1. Em 2017, conforme site do 

IPHAN o número total desses bens é de 41, sendo: saberes – 11; formas de expressão – 16; celebrações – 10; e lugares – 4, ou seja, 
um aumento de 86,36% no número de bens registrados se comparados com o ano de 2010. 
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Espírito Santo os Bens Registrados do Patrimônio Imaterial somam 4: Ofício das Paneleiras de Goiabeiras 
(2002); Jongo no Sudestes (2005); Roda de Capoeira (2008); e Ofício dos Mestres de Capoeira (2008). 

A Cultura Imaterial em Alto Liberdade: descrição das tradições. 

Os primeiros colonizadores italianos chegam à comunidade denominada Pedras, devido às gigantescas 
pedras ali existentes por volta de 1928 (GABRIEL, 1991). Anos mais tarde, por situar-se em um vale singrado 
pelo córrego chamado Rio Liberdade é que a comunidade passa a se chamar Alto Liberdade. 

A comunidade possui uma população aproximada de 180 famílias, dado obtido junto à Igreja Católica da 
região, que tem como padroeira “Imaculada Conceição”. A maior parte da população da comunidade se 
concentra em sua área central. Contudo, algumas pessoas se distanciam um pouco, formando outros 3 
núcleos/vilas, Jequitibá, Jeremias e Bertoldi, pertencentes à comunidade de Alto Liberdade (Figura 6). 

 
Figura 6: Mapa da comunidade de Alto Liberdade com suas “vilas”. 

Fonte: Bona, 2012. 
 
Como na época de sua formação, a base econômica da comunidade é voltada para a agricultura, sendo o 
principal produto o café, havendo, também, atividade pecuária. A comunidade localiza-se a noroeste do 
Estado do Espírito Santo, a seis quilômetros do município de Marilândia (Figura 7). Dentre os 32 povoados 
que compõem o município de Marilândia, ou comunidades, como também são denominados, Alto 
Liberdade é o mais conhecido por possuir 02 pontos turísticos da cidade: a Cabana Água Viva, “A Bica” 
(Figura 8), e a Pedra do Cruzeiro (Figura 9), tradições particulares e identificadoras do local. 

 

 

 

Alto Liberdade. 

Jequitibá 
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Figura 7: Localização da comunidade de Alto 

Liberdade no município de Marilândia. 
Fonte: Bona, 2011. 

Figura 8: Cabana Água Viva. 
Fonte: Vanessa Lorencini. 

Figura 9: Pedra do Cruzeiro. 
Fonte: Bona, 2011. 

Segundo a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial “cada Estado Parte deverá 
assegurar a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, quando cabível, dos 
indivíduos que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-los ativamente à gestão do mesmo”. 
(UNESCO, 2003, p. 9). Em algumas comunidades, nem sempre o compromisso para com as manifestações é 
conduzido por instituições relacionadas à cultura e/ou a preservação patrimonial, ou seja, não existem 
regras para essa preservação. Por instinto próprio, os moradores, dão continuidade às manifestações, visto 
que as compreendem como essenciais em sua vida. A grande maioria dessas comunidades, nem se quer 
possuem conhecimento da existência das instituições e/ou políticas de culturas específicas na sociedade 
brasileira. Entretanto, são herdeiros da vontade de transmitir às futuras gerações suas formas de vida, 
“exercendo”, inconscientemente, a preservação.  

Isso ocorre em Alto Liberdade. A repetição espontânea das reuniões, movimentos, encontros, produtos, 
expressa o valor que estas manifestações possuem na vida dos moradores e ex-moradores, além de uma 
realização da comunhão comunitária. Ou seja, mesmo não existindo órgãos apoiadores ou regras a seguir, 
ocorre a continuidade das tradições, e isso é resultado da vontade de cada morador. Somado a isso, 
afirmando a cultura imaterial presente na comunidade, percebe-se que, além de maleável quanto às 
transformações promovidas ao longo do tempo, Alto Liberdade aceita as sugestões referentes à melhoria 
das práticas e acontecimentos. Isso é confirmado com relatos de pessoas que passam por algumas dessas 
adaptações. 

Para reconhecer o Patrimônio Cultural Imaterial presente em Alto Liberdade, são aplicados questionários a 
moradores, ex-moradores e visitantes da comunidade, os quais fornecem uma lista com as tradições e a 
importância dessas para si. A elaboração dos questionários se baseia em Shaeffer (2009), o qual adota 
como procedimento metodológico a entrevista semi-estruturada. Ao todo são realizados 60 questionários, 
sendo que para ex-moradores e visitantes são aplicados 10 questionários cada. Para moradores são 
aplicados 40 questionários totais, divididos em 4 faixas etárias, de 0 a 20 anos, de 21 a 40 anos, de 41 a 60 
anos e de 61 acima. Cada faixa etária responde a 10 questionários. O quadro 1 exibe todas as tradições 
citadas pelos entrevistados e a quantidade de vezes citada. “A história do lugar contada no lugar da 
história, tendo como narrador os antigos moradores, desembaraça nós atados pelo tempo, aflora nas 
lembranças as marcas da memória em busca de interpretações e até justificativas das mudanças 
contemporâneas”. (ANDRADE, p. 572, 2008). 
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Tradições 

Categoria / Tipo Número de Citações 

Páscoa 56 

Torneio da Amizade 55 

Cruzeiro 45 

Leilões 24 

Mora 23 

Festa da padroeira 20 

Bocha 18 

Bom princípio 09 

Quadrilhas 08 

Torneio do vinho 06 

Tombola 06 

Futebol entre comunidades 04 

Santa Luzia 03 

Benzedeiras 02 

Festival do vinho 02 

Celebração aos domingos 02 

Dança de crianças 01 

Coroações 01 

Coral da comunidade 01 

Teatros 01 

Novenas 01 

Apostolado da oração 01 

Cruzadas eucarísticas 01 

Baralho 01 

Tapetes 01 

TOTAL DE CITAÇÕES                                                                             292 

Quadro 1: Tradições citadas nos questionários aplicados aos moradores, ex-moradores e visitantes da comunidade de Alto Liberdade. 
Fonte: Bona, 2012. 

As três tradições mais citadas, Páscoa, Torneiro da Amizade e o Cruzeiro, representam 53,42% do total de 
citações, o que confirma a relevância que estas manifestações possuem para a vida das pessoas e destas 
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para com a comunidade de Alto Liberdade. Abaixo são descritas 5 tradições e, quando possível, 
apresentadas com fotos para melhor compreensão. A seleção das tradições descritas se deu em função da 
quantidade de vezes que a mesma foi referida nos questionários, ou seja, evidencia a ordem de 
importância dessas manifestações para os entrevistados, além disso, verifica-se que essas manifestações 
são as que necessitam de maior envolvimento da comunidade, apontando assim a relação comunitária 
presente na comunidade. 

PÁSCOA 

DENOMINAÇÃO: Festa do Rola ovos. 

DATA: Domingo de Páscoa. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Área em frente à escola da comunidade. 

PARTICIPANTES: Moradores, ex-moradores e visitantes. 

ORGANIZADORES: Catequese e comunidade escolar. 

CITADO: 56 vezes 

DESCRIÇÃO: No domingo de Páscoa, logo após o almoço, a comunidade, os ex-moradores e os visitantes 
se reúnem para passar o dia com brincadeiras, onde o principal símbolo é o OVO. Por muito tempo essa 
tradição é realizada em um terreiro particular, próximo à rua principal da comunidade, mas, há alguns 
anos houve troca do local. Atualmente, ocorre em frente à escola da comunidade de Alto Liberdade. 
Algumas das brincadeiras são destinadas a crianças, outras a homens, e outras a mulheres, mas, a 
maioria envolve todos os sexos e idades. A principal brincadeira é o “Rola Ovos”. Cada participante leva 
ovos de galinha cozidos que são coloridos com canetinhas ou tingidos com tintas. Em roda, formam uma 
“banca” onde, com o auxílio de uma tábua de madeira rolam os ovos. O objetivo do jogo é com o ovo a 
ser rolado na tábua acertar o ovo que já está na “banca” e assim ganhá-lo (Figuras 10 e 11). 

 

  

 

Figura 10: Roda com as pessoas que estão rolando os ovos, 
“banca”. 

Fonte: Bona, 2011. 
Figura 11: Criança rolando ovo cozido para acertar outro na “banca”. 

Fonte: Bona, 2011. 
 

A brincadeira do coelho na casinha é especifica para as crianças, composta por 15 casinhas de madeira 
identificadas com números forma-se um círculo. Cada criança escolhe uma casinha e grava o número. A 
seguir, o coelho é colocado dentro de uma casa, no centro do círculo, e solto em seguida, para que procure 
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e entre em uma das 15 casinhas. A criança que escolher a casa em que o coelho entra, ganha brindes, 
doados por moradores, ex-moradores e visitantes (Figuras 12 e 13). 

  

 

Figura 12: Círculo formado pelas casinhas em madeira identificadas com números. 
Fonte: Bona, 2011. 

Figura 13: Crianças esperando começar a brincadeira. 
Fonte: Bona, 2011. 

 

As brincadeiras “Moeda no Ovo” e “Estilingue” são praticadas por homens adultos. A primeira tem por 
objetivo cravar a moeda no ovo, quem conseguir ganha um prêmio decidido pelos próprios jogadores. Na 
maioria das vezes, o prêmio é dinheiro dos próprios competidores. Na segunda, deve-se acertar o ovo de 
galinha cozido, com o auxílio de um estilingue e de “bolinhas” feitas em barro, nessa também existe uma 
premiação. (Figuras 14, 15, 16 e 17). 

  

 

Figura 14: Ovo cozido em local para ser acertado com moeda. 
Fonte: Bona, 2011. 

Figura 15: Homens arremessando a moeda no ovo. 
Fonte: Bona, 2011. 

 

 

  
Figura 16: Ovo cozido: alvo do estilingue.  

Fonte: Bona, 2011. 

Figura 17: Homens arremessando bolinhas de barro para acertar o 
ovo cozido. 

Fonte: Bona, 2011. 
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A “Bola de Massa no Ovo” possui disputa feminina e a masculina. Há certa distância de um ovo de galinha 
cozinho as pessoas arremessam a bola de massa com o objetivo de acertar o ovo. O jogo é disputado entre 
02 (duas) pessoas, e ganha quem acertar o ovo ou jogar a bola de massa mais próxima do mesmo. O 
vencedor de uma partida se classifica para a próxima rodada. Para essa competição existe premiação 
masculina e feminina (Figuras 18 e 19). 

  

 

Figura 18: Preparação da disputa masculina da “Bola de Massa 
no Ovo”.  

Fonte: Bona, 2011. 

Figura 19: Mulheres prontas para competição da “Bola de Massa no Ovo”. 
Fonte: Bona, 2011. 

 

Há poucos anos é introduzida a competição do “Ovo mais bonito”, as pessoas tingem os ovos de galinha 
naturalmente no momento em que vão cozinhar o mesmo. Para tingir usam folhas, flores e outros que 
advém da natureza (Figura 20). Em lugar separado todos os ovos são expostos para votação. Existe a 
premiação para os 03 (três) primeiros lugares, essa é através de doações. (Figuras 21, 22 e 23). 

  

 

Figura 20: Ovos sendo preparados com plantas para serem tingidos. 
Fonte: Bona, 2011. 

Figura 21: Ovos de galinha cozido e tingidos naturalmente. 
Fonte: Bona, 2011. 

 

 

  

 

Figura 22: Premiação para concurso do “Ovo mais bonito”. 
Fonte: Bona, 2011. 

Figura 23: Exposição dos ovos tingidos naturalmente.  
Fonte: Bona, 2011. 
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TORNEIO DA AMIZADE 

DENOMINAÇÃO: Festa de Sete de Setembro. 

DATA: Fim de semana mais próximo do dia 07 de setembro. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Campo de futebol da comunidade. 

PARTICIPANTES: Moradores, ex-moradores e visitantes. 

ORGANIZADORES: Comissão votada pela comunidade local. 

CITADO: 55 vezes. 
DESCRIÇÃO: O Torneio da Amizade, um torneio de futebol que envolve as famílias moradoras e ex-
moradoras da comunidade de Alto Liberdade, tem início em 1978 (Figura 24). As disputas acontecem 
entre as famílias que pertencem ou pertenceram à comunidade. No início, os jogos aconteciam durante o 
sábado, mas, há alguns anos, passam a ocorrer aos domingos. É um momento de reunião da 
comunidade, promovendo o encontro de muitas pessoas, principalmente ex-moradores e onde as 
famílias podem rever familiares mais distantes, sendo por isso uma tradição lembrada por muitos (Figura 
25). 

 

  
Figura 24: Time da Família Bona no torneiro de 1979. 

Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 
Figura 25: Abertura do torneio de 1995. 

Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

Toda comunidade se envolve na realização do Torneio. Homens e mulheres doam seu trabalho. Entretanto, 
existe uma comissão organizadora, composta por 13 (treze) pessoas, que assume as responsabilidades. A 
comissão é escolhida de 02 em 02 anos, por meio de uma votação ocorrida em um domingo, após a 
celebração das 9 horas, que ocorre na comunidade. Para a realização do Torneio, existe um regulamento 
que define as regras de participação das famílias, as quais devem ser seguidas, caso contrário, existem 
penalidades. As famílias fazem camisas e torcidas organizadas. A comissão prepara o local da festa com 
faixas com o nome das famílias participantes e uma frase de boas-vindas (Figuras 26 e 27). 
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Figura 26: Campo de futebol com faixas das famílias ao fundo. 
Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

Figura 27: Pessoas prestigiando os jogos. 
Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

 

 

MISSA A PEDRA DO CRUZEIRO 

DENOMINAÇÃO: Missa no Cruzeiro. 

DATA: Sábado mais próximo do dia 03 de maio. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Pedra do Cruzeiro. 

PARTICIPANTES: Moradores, ex-moradores e visitantes. 

ORGANIZADORES: Comunidade. 

CITADO: 45 vezes. 

DESCRIÇÃO: O caminho que leva ao alto da Pedra do Cruzeiro é alcançado no dia 21/11/1932, por Natal 
Tozatto e seu filho José. Contudo, somente após 11 anos é conferido valor à descoberta. Assim, no dia 
11/07/1943 é erguida a primeira cruz. Essa, feita em madeira (Figura 28), não dura, pois é destruída por um 
incêndio. Em 1953, é inaugurada a segunda cruz, de ferro. Porém, em pouco tempo os próprios moradores 
a desmontam, por causa da ferrugem (Figuras 29 e 30). O terceiro cruzeiro é inaugurado em 03/05/1959, 
em cimento armado, com treze metros de altura. Na construção atua o Padre José de Souza Brasil, que era 
engenheiro. Todos os materiais são levados nas costas pelos devotos. Durante a construção, é encontrada 
água no alto da pedra, um fato que serve como um sinal para reanimar os trabalhadores a não desistir de 
erguer a Cruz no alto da pedra. Em 1987, a comunidade prepara os andaimes para fazer a pintura da cruz, 
mas um violento temporal balança os andaimes, o cruzeiro não aguenta e desaba (Figura 31).  

5869



 

  

 

Figura 28: Construção da 1ª cruz em madeira. 
Fonte: Mito Secato. 

Figura 29: Montagem da 2ª Cruz em ferro. 
Fonte: Mito Secato. 

 

 

  

 

Figura 30: Visita de moradores à Pedra do Cruzeiro e cruz em ferro. 
Fonte: Mito Secato. 

Figura 31: Terceiro Cruzeiro no chão. 
Fonte: Igreja Imaculada Conceição. 

 

O terceiro cruzeiro dura 28 anos (Figura 32). Antes de a terceira cruz desabar, em 1983, por ideia de Padre 
José de Souza Brasil, tem início à construção da escadaria para levar até o alto da Cruz, pois, até então, a 
subida é feita por trilhas na mata. A construção dura cerca de 4 anos, tem participação da comunidade de 
Alto Liberdade e comunidades vizinhas (Figuras 33, 34, 35 e 36). 

 

   
Figura 32: Cruz em cimento armado. 
Fonte: Igreja Imaculada Conceição. 

Figura 33: Construção dos degraus. 
Fonte: Igreja Imaculada Conceição. 

Figura 34: Início da escadaria feita em pedra. 
Fonte: Igreja Imaculada Conceição. 
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Figura 35: Trecho da escadaria em cimento armado. 

Fonte: Bona, 2011. 
Figura 36: Topo da Pedra do Cruzeiro. Placa de inauguração. 

Fonte: Bona, 2011. 

Mesmo com o fim do terceiro Cruzeiro a população não desanima e começa a construir o quarto e atual 
cruzeiro. Com ajuda de trabalho de comunidades vizinhas, da comunidade local e com forte empolgação de 
Pe. José o Cruzeiro é inaugurado em 03 de maio de 1989, também em cimento armado possui treze metros 
e trinta centímetros de altura (Figuras 37 e 38). 

  

 

Figura 37: Quarto Cruzeiro em cimento armado, com 13,30m. 
Fonte: Bona, 2011. 

Figura 38: Quarto Cruzeiro em cimento armado, com 13,30m. 
Fonte: Bona, 2011. 

 

No sábado mais próximo do dia 03 de maio de todos os anos, a comunidade de Alto Liberdade e visitantes 
sobem as escadarias para celebrar a missa a Santa Cruz (Figuras 39, 40 e 41), agradecendo ou pedindo, mas 
sempre com fé e devoção. Para esse acontecimento, um fim de semana antes da celebração da missa, fiéis 
da comunidade vão ao local para limpar a escadaria e o cume onde se localiza a Cru. Varrem a escadaria, e 
pintam a Cruz. Os moradores, algumas pessoas de comunidade vizinha e visitantes, sobem na sexta-feira, 
véspera da Missa para passar a noite, pela manhã diversas pessoas chegam para a celebração da Santa 
Missa e são recebidos por aqueles que já se encontram no Cruzeiro. 
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Figura 39: Missa celebrada no sábado pelo 

pároco do município de Marilândia. 
Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

Figura 40: Fiéis após a celebração da Santa 
Missa no alto da Cruz. 

Fonte: Gimar Inácio Bonna. 

Figura 41: Fiéis na celebração da Santa Missa 
no alto da pedra. 

Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

 

MÊS MARIANO 

DENOMINAÇÃO: Leilões. 

DATA: Mês de maio de todos os anos. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Pátio da Igreja Católica “Imaculada Conceição”. 

PARTICIPANTES: Moradores, ex-moradores e visitantes. 

ORGANIZADORES: Comunidade. 

CITADO: 24 vezes. 

DESCRIÇÃO: Os “Leilões” acontecem todos os anos durante todo o mês de maio. Este mês é conhecido na 
comunidade como “mês mariano”, todos os dias há reza do terço na igreja católica “Imaculada Conceição” 
e aos sábados após o terço acontecem os leilões no pátio da igreja (Figura 42), onde se localiza o coreto 
(Figura 43). O leilão é uma forma de ajuda financeira para a igreja, uma vez que o objetivo é vender 
produtos que os próprios moradores levam como forma de doação a igreja. Para determinar os moradores 
que levam os produtos, mais conhecidos como “prendas”, para serem leiloados, é feito um programa que 
determina as famílias de cada sábado, essa divisão é feita de acordo com a localização das famílias.  

 

  
Figura 42: Local onde acontecem os leilões nas noites de sábado. 

Fonte: O autor, 2018. 
Figura 43: Local dos leilões nas noites de sábado. 

Fonte: O autor, 2018. 
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As “prendas” são colocadas no Coreto da igreja e são leiloadas pelos chamados “leiloeiros” que são pessoas 
da própria comunidade que saem com a “prenda” no meio do povo que participa do Leilão (Figura 44, 45 e 
46). Com um valor estipulado no início as pessoas vão aumentando esse valor. Quando uma prenda não 
recebe mais aumento de valor ela é “comprada” pela pessoa que deu o valor mais alto, ou como é mais 
conhecido é “arrematada” por aquela pessoa, no fim do leilão essas prendas devem ser pagas e é falado 
para todos que participaram o valor total daquele sábado. O que é arrecadado com esses leilões é 
destinado a Igreja Imaculada Conceição pertencente à comunidade de Alto Liberdade. 

   
Figura 44: Coreto com prendas a 

serem leiloadas. 
Fonte: O autor, 2018. 

Figura 45: Leiloeiros e participantes. 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Figura 46: Leiloeiros e participantes. 
Fonte: O autor, 2018. 

 

 

JOGO DE MORETINA 

DENOMINAÇÃO: Mora. 

DATA: Todos os dias. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Pedra do Cruzeiro. 

PARTICIPANTES: Moradores e ex-moradores. 

ORGANIZADORES: Comunidade. 

CITADO: 23 vezes. 

DESCRIÇÃO: A “Mora” é um jogo disputado entre 2 duplas (Figura 47). Para a disputa, utilizam-se os dedos 
das mãos (Figura 48). A disputa ocorre entre um jogador de um time e um da outra dupla. O objetivo é 
acertar a somatória dos dedos colocados pelos 2 jogadores, cada um coloca uma quantidade de dedos e 
deve falar em italiano o número que deseja, se acertar a soma marca ponto para a dupla e disputa com o 
outro componente da dupla rival. Caso os dois falem o mesmo número nenhuma dupla marca ponto e 
continuam jogando. São disputadas 3 partidas denominadas “melhor de três”, cada uma de 12 pontos. 
Quando uma dupla marca 2 partidas a zero o jogo termina. Caso fique uma partida a uma, é disputada 
outra partida para desempate, chamada de “Negona” e vai a 16 pontos. Caso essa partida fique 15x15, os 
jogadores decidem se será apenas mais um ponto, 16 a 15, chamado “Estoura”, ou se vão disputar a 
“Manina”, que vai a 4 pontos. Se decidirem por disputar a “Manina”, cada dupla começa com 1 ponto, caso 
fique 2 a 2, começam outra partida já com 2 pontos cada, ficando 3 a 3, ganha quem fizer o quarto ponto. 
Na comunidade, o jogo é muito comum, sendo praticado todos os dias, principalmente nos bares. Não há 
limitação de idade para jogar: crianças e idosos participam do jogo. Em maioria, a Mora é disputada por 
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homens, mas mulheres também jogam (Figuras 49). Durante o ano, ocorrem torneios de Moretina, no 
município de Marilândia e municípios vizinhos. Geralmente, os moradores de Alto Liberdade vão a esses 
locais para disputar. Nesses casos, há juiz e premiação. Diversamente, na comunidade, essa é uma forma 
de diversão, quase sempre sem premiação. 

   
Figura 47: Dupla disputando partida de mora. 

Fonte: Bona, 2011. 
Figura 48: A utilização dos dedos no jogo. 

Fonte: Bona, 2011. 
Figura 49: Mulher jogando mora. 

Fonte: Bona, 2011. 

 

FESTA DA PADROEIRA IMACULADA CONCEIÇÃO 

DENOMINAÇÃO: Festa de Dezembro. 

DATA: 08 de dezembro. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Igreja da comunidade. 

PARTICIPANTES: Moradores e visitantes. 

ORGANIZADORES: Comunidade. 

CITADO: 20 vezes. 

DESCRIÇÃO: A comunidade de Alto Liberdade possui como padroeira “Imaculada Conceição”. A festa em 
seu louvor acontece no dia 8 de dezembro, feriado na comunidade. Para a preparação ao dia da padroeira, 
a comunidade organiza a novena, diferente em cada ano. Em alguns anos, apenas a comunidade local 
celebra os dias da novena, em outros anos são convidadas comunidades vizinhas e, ainda, em algumas 
vezes, alguns dias são celebrados pela comunidade e outros por convidados. Pela parte da manhã, é 
celebrada a Santa Missa em louvor a Imaculada Conceição (Figuras 50 e 51), pelo pároco do município, na 
igreja da comunidade, com coroação a Nossa Senhora. Para a santa missa, é feita procissão (Figuras 52, 53, 
54, 55 e 56). A alguns anos, após a missa, a comunidade passa a organizar um almoço comunitário, com a 
doação de serviço no preparo do almoço a ser serviço após a missa. A arrecadação se destina à igreja. Após 
o almoço, ocorrem jogos de bocha feminino e futebol masculino, em continuidade das festividades. 

  

5874



 

   
Figura 50: Santa Missa em homenagem a 

Imaculada Conceição. 
Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

Figura 51: Apresentação da imagem de 
Nossa Senhora na Santa Missa. 

Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

Figura 52: Procissão com a imagem de Nossa 
Senhora no campo de futebol à igreja. 

Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

 

  

 

Figura 53: Comunidade em recepção ao padre para os festejos da 
padroeira. 

Fonte: Vanderléia Casagrande Gabriel. 

Figura 54: Moradores em procissão até a igreja com a imagem 
da Imaculada Conceição. 

Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 
 

 

  

 

Figura 55: Procissão com o pároco do município. 
Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 

Figura 56: Procissão de Coroação da Imaculada Conceição. 
Fonte: Vanderléia Casagrande Gabriel. 

 

 

BOLA DE MASSA 

DENOMINAÇÃO: Bocha. 

DATA: Todos os dias. 
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LOCAL DE OCORRÊNCIA: Campos de bola de pau nos bares da comunidade. 

PARTICIPANTES: Moradores. 

ORGANIZADORES: Comunidade. 

CITADO: 18 vezes. 

DESCRIÇÃO: A “Bocha” é um jogo praticado geralmente por homens e mulheres mais velhos, mas possuem 
também participação dos mais jovens. É praticado quase todos os dias, mas com maior frequência e 
participantes nos finais de semana. A bocha é jogada com 4 bolas de massa e o “bolinho”, uma bola de 
massa menor. O jogo é disputado por 2 equipes, na maioria das vezes cada equipe é composta por pessoas 
e um técnico, que auxilia o time na hora do jogo. Para início da disputa é feito um sorteio que definirá 
quem começa a partida. Começasse jogando o “bolinho”, em seguida alternando as equipes, jogasse as 
bolas de massa, ganha a partida a equipe que estiver com a bala mais próxima do “bolinho”, os pontos são 
contados de acordo com a quantidade de bolas da mesma equipe mais próximas do “bolinho”. As equipes 
são diferenciadas pela cor das bolas, geralmente 4 bolas magentas e 4 bolas azuis. Os jogos acontecem nos 
campos próprios para “Bola de Massa” que existem em 4locais na comunidade (Figura 57 e 58). 

  
Figura 57: Moradores jogando bola de massa. 

Fonte: Bona, 2011. 
Figura 58: Um dos campos de bola de massa 

Fonte: Bona, 2011. 

Na Festa da Padroeira no dia 08 de dezembro existe um campeonato feminino de “Bocha”. São formados 
os times, composto por 4 mulheres e um técnico, os participantes são moradores e vizinhos. Após a 
inscrição de todos os times é feito o sorteio para se iniciar a disputa, que dura todo o período da tarde. O 
time vencedor é premiado com troféus (Figuras 59 e 60). 

  

 

Figura 59: Time campeão no Torneio de bocha feminino, 08.12. 
Fonte: Alcéia Meneghine. 

Figura 60: Time campeão no Torneio de bocha feminino, 08.12. 
Fonte: Gilmar Inácio Bonna. 
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BOM PRINCÍPIO 

DENOMINAÇÃO: Bom princípio. 

DATA: 01 de janeiro. 

LOCAL DE OCORRÊNCIA: Casas dos moradores. 

PARTICIPANTES: Crianças da comunidade e visitantes. 

ORGANIZADORES: Comunidade. 

CITADO: 09 vezes. 

DESCRIÇÃO: No dia 01 de janeiro, as crianças da comunidade e visitantes acordam cedo e saem a pé pela 
comunidade para tirar o “Bom Princípio”. Com sacolas nas mãos, crianças saem em grupos e passam de 
casa em casa desejando um bom ano dizendo: “Bom Princípio e um Feliz Ano Novo”. Em troca, recebem 
dos moradores doces ou dinheiro. À medida que vão ganhando os doces, as crianças comem ou guardam 
para, durante a semana, terem os doces do “Bom Princípio”. Os moradores se preparam com antecedência 
para receber estas crianças e retribuir o gesto de boas vindas do ano que se inicia (Figuras 61 e 62). Essa 
manifestação acontece em toda comunidade de Alto Liberdade, incluindo as “vilas” de Jetiquibá, Jeremias e 
Bertoldi. Algumas crianças passam por mais de uma das vilas. 

  
Figura 61: Crianças “tirando” Bom Princípio na casa dos vizinhos. 

Fonte: Jânia Mara Bertoldi, 2012. 
Figura 62: Crianças “tirando” Bom Princípio na casa dos vizinhos. 

Fonte: Jânia Mara Bertoldi, 2012. 

Mapeamento das tradições 

Segundo os 60 (sessenta) questionários realizados, os moradores de Alto Liberdade cultivam uma 
variedade de tradições consideradas importantes e identificadoras da comunidade. Dentre as 
manifestações, algumas possuem lugar fixo de ocorrência, enquanto outras podem acontecer em 
diferentes lugares, quer seja em casas, bares ou outro lugar pertencente à comunidade. 

Identifica-se quais das 25 (vinte e cinco) manifestações citadas possuem lugar de ocorrência fixo. Em 
seguida, produz-se um mapa com a identificação e localização das manifestações. O quadro 2 apresenta a 
relação das manifestações com local fixo e a identificação do mesmo. 
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Localização tradições 

Tradição Local de ocorrência 

Páscoa Pátio em frente à escola 

Torneio da Amizade Campo de futebol 

Cruzeiro Pedra do Cruzeiro 

Leilões Pátio da Igreja Católica 

Festa da padroeira Igreja Católica 

Bocha Campos de bola de massa 

Torneio do vinho Campo de futebol 

Tombola Pátio da Igreja Católica 

Futebol entre comunidades Campo de futebol 

Celebração aos domingos Igreja Católica 

Quadro 2: Identificação das tradições com local fixo de ocorrência. 
Fonte: Bona, 2012. 

Após a representação do quadro, é possível identificar que em um mesmo local pode ocorrer mais de uma 
tradição. A identificação do local fixo de ocorrência das tradições está representada na figura 63. 

 
Figura 63: Mapeamento das tradições da comunidade de Alto Liberdade com local fixo. 

Fonte: Bona, 2012. 

Campo de futebol 

Pátio em frente à escola 

Igreja católica 

LEGENDA LOCAL: 

Pedra do Cruzeiro 

Campo de bola de massa 
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REFLEXÕES FINAIS 

Em grande parte dos acontecimentos, o conhecimento da cultura de uma região se dá de forma indireta, 
como, por exemplo, por meio de pesquisa de campo, por indicação de pessoas conhecidas. Entretanto, 
esse conhecimento pode vir da divulgação dos próprios moradores, pois, estes podem ter interesse em 
promover o conhecimento de práticas, expressões, saberes vivenciados e que os identifica. Pois, como um 
processo, a continuidade da cultura em sua dimensão imaterial exige sua ativa integração ao modus vivendi 
do grupo social que é, duplamente, sujeito da ação e da manutenção. 

A identificação do Patrimônio Cultural Imaterial presente na comunidade de Alto Liberdade e sua 
conservação por parte dos moradores, sem cooperação de organismos institucionais, é a ideia que norteia 
o trabalho. Para isso, realiza-se, primeiro, uma pesquisa acerca da definição de patrimônio imaterial e das 
políticas públicas e instituições responsáveis pelo mesmo. Após essa abordagem, são realizados 
questionários com moradores, ex-moradores e visitantes, ou seja, pessoas que fazem parte da história da 
comunidade, da identificação da cultura.  

A abordagem do Patrimônio Cultural apresenta um breve histórico da sua importância na sociedade, 
ressaltando o caráter emergente da temática da dimensão imaterial na política patrimonial brasileira. 
Conforme afirmado por Freire (2005), “A implantação de um Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, 
visando à implementação de política de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio é 
recente”. Assim, políticas públicas são instituídas para dar força ao mesmo.  

Além da identificação das manifestações promovidas pela comunidade Alto Liberdade, os questionários 
revelam sua importância na vida dos moradores e a preocupação dos mesmos em promover sua 
continuidade. É necessário, assim, que essas tradições sejam transmitidas de geração em geração, e 
possam possibilitar às futuras gerações o conhecimento da vida de seus antepassados. Em Alto Liberdade, 
essa condição parece não estar ameaçada frente as mutações sociais e econômicas da contemporaneidade. 
Ali, a articulação entre gerações se mantém por meio de práticas sociais de dimensão religiosa, sobretudo, 
conservando laços memoriais garantidores de ancoragem e conforto frente às rupturas implícitas à 
passagem do tempo. 

Nos questionários, é possível identificar a preocupação e interesse dos jovens em dar continuidade às 
tradições da comunidade. Isso é reforçado em conversas informais com moradores que citam as opções de 
lazer, tecnologia, comodidade próprias de um período histórico marcado pela intensificação da oferta de 
externalidades consumíveis; em uma sociedade marcada pelo fortalecimento das lógicas do mercado, 
especialmente a desqualificação do que não é novo.  

Os questionários revelam, também, o reconhecimento da importância da divulgação das particularidades 
culturais de Alto Liberdade, em nível estadual, por parte, principalmente, de ex-moradores e visitantes; 
reafirmando a abertura da comunidade para as adaptações e a preocupação, de certo modo, em 
apresentar, a outras pessoas, seu modo de vida. Além dos questionários, é solicitado, a alguns dos 
entrevistados, a elaboração de um mapa da comunidade, de modo a proporcionar mais leituras acerca da 
comunidade, e, talvez, então, confirmar a importância das tradições na vida das pessoas que ali vivem 
(Figuras 64, 65, 66, 67 e 68). 
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Figura 64: Representação de moradores da comunidade de Alto 
Liberdade. 

Fonte: Bona, 2011. 

Figura 65: Representação de moradores da comunidade de Alto 
Liberdade. 

Fonte: Bona, 2011. 

 

  

Figura 66: Representação da comunidade através das manifestações 
que possui e em detalhes. 

Fonte: Bona, 2011. 

Figura 67: Representação da comunidade através das manifestações 
que possui e em detalhes. 

Fonte: Bona, 2011. 
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Figura 68: Representação da comunidade como totalidade na vida de um morador. 

Fonte: Bona, 2011. 

Através dos mapas, confirma-se a importância da Cultura Imaterial e da comunidade para os moradores, 
uma vez que as representações revelam como as tradições são delimitadoras da mesma, além de, em 
alguns momentos, a comunidade ser apresentada como uma totalidade na vida do morador.  

Ademais, os questionários apontam a atuação dos moradores na constância das tradições dos moradores, 
numa prática simbólica responsável pela manutenção de laços enraizadores no tempo e no espaço. Inexiste 
qualquer intervenção ou auxílio de políticas públicas na continuidade das manifestações da comunidade. 
Assim, é possível identificar a força da comunidade de Alto Liberdade e a relação comunitária ali existente, 
em meio à globalização dominadora. Conforme revelado na abordagem conceitual, a cultura, como 
expressão de comunicação, revela tanto uma herança quanto um eterno aprendizado dos modos de 
interação, interpessoal e coletiva, com o interno e com o externo. Ademais, como em Alto Liberdade, 
expressões imateriais da cultura de uma comunidade oportunizam o fortalecimento da dimensão simbólica 
de um território, e sua importância no enfrentamento de processos de desterritorialização. 

A identificação dos processos imateriais da cultura em Alto Liberdade, permite questionar a necessidade do 
registro de um bem, uma vez que, como ali verificado, a comunidade, mesmo desconhecendo instrumentos 
da política pública patrimonial, mantém vivas manifestações importantes, inclusive, por promover sua 
identificação. Além disso, as atividades de preservação do patrimônio imaterial são relativamente recentes 
e exigentes da observância de implicações éticas, pois interferem diretamente em modos de ser. Na defesa 
da continuidade de saberes e expressões, por exemplo, o registro, instrumento de tutela adotado, implica 
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diretamente no Ser. Neste campo de ideia, processos de patrimonialização devem garantir o caráter vivo, 
portanto instável, da memória individual e social. Portanto, fica a incerteza quanto à manutenção do 
sentimento de pertença promovido em práticas socioculturais na vida comunitário, em decorrência de seu 
reconhecimento e valorização, por registro.  
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 PRESERVAÇÃO E RUÍNA  
Uma breve leitura dos processos de transformação urbana a partir do 

skyline da cidade de Salvador 

PRESERVATION AND RUIN 
A brief view of the urban mutations processes - from Salvador city skyline 

PRESERVACIÓN Y RUÍNA 
Una breve lectura de los procesos de transformación urbana desde el skyline de la ciudad de 

Salvador 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 
 

RESUMO: 
Este estudo, que tem por base uma pesquisa iniciada no âmbito do PPGAU/FAUFBA, na área de concentração em 
Conservação e Restauro, integrando a linha de pesquisa História da Cidade e do Urbanismo, atualmente tem suas 
reflexões ampliadas na linha de pesquisa Urbanidade, Territorialidade e Imagem (UNIFACS/PPDRU/CIDURB). Propõe-se 
aqui discutir a singularidade do frontispício de Salvador, relevante conjunto arquitetônico, cultural e paisagístico que 
representou a principal imagem da cidade por muitos séculos. Considerado como um dos mais significativos elementos 
identitários da própria paisagem do Centro Antigo, é referencial simbólico ao demarcar a skyline da cidade, entanto, 
uma série de transformações ao longo do tempo, resultantes dos mais diferentes processos de apropriação através dos 
impactos gerados por empreendimentos imobiliários ou por via políticas institucionais de conservação patrimoniais, 
exigem uma leitura que funcione como um dispositivo para a compreensão dos parâmetros socioespaciais da produção 
desse território: identificando os vestígios conservados, os fragmentos, os marcos referenciais, os mecanismos de 
vulnerabilidade, os processos de uso e ocupação desde o período colonial, as permanências, os conflitos e as 
coexistências. 
PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana; skyline; vulnerabilidade; patrimonialização. 
 

ABSTRACT: 
This essay, which has its core based upon a research (on the field of conservation and restoration) endeavored by 
PPGAU/FAUFBA, integrating the way of History of the City and Urbanism research, in turn, has its ideas on urbanity, 
image and territoriality somewhat, improved. Here, we propose to discuss the peculiarity of Salvador's front view, a 
rather relevant architecture that has been portrayed as the main city landscape for many centuries. Considered as one 
of the most representative elements of the old city center, it is also the symbolic reference that draws the city 
skyline.  Therefore, a series of mutation throughout time (as a consequence from many appropriation processes caused 
by real state corporations or via political patrimony regulations), demand actions to enable the understanding of those 
social/spatial parameters: identifying debris, fragments, the landmark references, the vulnerability mechanisms, the 
occupation processes (that has taken place since the colonial period), the permanence, the conflicts and the 
coexistences.  
KEYWORDS: urban landscape; skyline; vulnerability; patrimony. 
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RESUMEN: 
Este estudio, se basa en una investigación iniciada en el ámbito del PPGAU/FAUFBA, en el área de Conservación y 
Restauración, integrando la línea de la investigación en Historia de la Ciudad y del Urbanismo, en la actualidad tiene sus 
reflexiones ampliadas en la línea de la investigación de la Urbanidad, Territorialidad e Imagen 
(UNIFACS/PPDRU/CIDURB). Se propone aquí discutir la singularidad del frontispicio de Salvador, que denota un relevante 
conjunto arquitectónico, cultural y paisajístico que representó la principal imagen de la ciudad por muchos siglos. 
Considerado como uno de los más significativos elementos de identidad del paisaje del centro Antiguo, es referencial, 
simbólico que demarca el skyline de la ciudad, entre tanto, una serie de transformaciones a lo largo del tiempo, 
resultantes de los mas diferentes procesos de apropiación a través de los impactos generados por emprendimiento 
inmobiliarios o por vía de políticas institucionales de conservación patrimonial, exigen una lectura que funcione como 
un dispositivo para la comprensión de los parámetros socio espaciales de la producción de ese territorio: identificando 
los vestigios conservados, los fragmentos, los marcos referenciales, los mecanismos de vulnerabilidad, los procesos de 
uso y ocupación desde el periodo colonial, las permanencias, los conflictos y las coexistencias. 
PALABRAS-CLAVE: paisaje urbano; skyline; vulnerabilidad; patrimonialización. 
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INTRODUÇÃO 

Breve histórico da escarpa e a sua importância para a imagem da cidade  
 

Acidentes geográficos confirmaram aos portugueses o espaço estrategicamente seguro e propício 
à implantação da primeira cidade na colônia. O objetivo da criação de uma sede para o Governo 
Geral do Brasil era centralizar o comando militar, administrativo, fazendário e judiciário de toda 
colônia, abandonando-se definitivamente a tentativa de colonização descentralizada pelo sistema 
de capitanias hereditárias. (SANTOS, 2001) 
 
Não só pelas condições náuticas favoráveis a um porto natural: baía larga, profunda e tranquila, 
ideal para ancorar com segurança as caravelas e naus; uma imensa escarpa, com aproximadamente 
60 metros de altura, originada pó ruma falha geodésica da própria baía, que proporcionava uma 
situação estratégica, tanto na defesa da cidade por terra ou mar contra possíveis ataques dos índios 
ou de estrangeiros, como no controle dos demais pontos da costa, por ser um ponto equidistante 
entre o norte e o sul do litoral brasileiro, e, por conseguinte, parada obrigatória ao tráfego marítimo 
continental e intercontinental entre a Metrópole e as suas colônias. (PINHEIRO, 2002, p. 181) 
 
Oferecido pela geografia, conforme cita Simas Filho (1982; 1998), o frontispício natural que divide 
Salvador em dois níveis denominados Cidade Alta e Cidade Baixa, foi amplamente explorado pela 
sua representatividade, desde os primeiros mapas cartográficos da cidade de Salvador. Na figura 1, 
observa-se a mais antiga imagem da cidade iconografada, no atlas do Livro que Dá Razão ao Estado 
do Brazil. Segundo Santos (2001) e Câmara (1989), teria sido essa a primeira “cartografia original 
de Salvador”, utilizada como ponto de partida para demonstrar a evolução física do espaço. 
 
 

 
Figura 1: Pranta da Çidade D. Salvador na Bahia de Todos os Santos (1605) 

Fonte: Reis Filho (2000, p.18 e 309) 

 
É possível observar na representação esquemática (fig. 1), às margens da Baía de Todos os Santos, 
uma pequena e única faixa de terra com casas construídas exatamente na atual zona portuária, 
registrando, portanto, onde se formou um núcleo embrionário para a cidade, além do traçado que 
lhe foi estipulado no seu projeto urbano. 
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Das muitas das imagens cartográficas, produzidas em séculos passados da Cidade do Salvador, 
quase todas realçam o frontispício em proporção de grandeza, pois foram produzidas na Europa, 
por profissionais que jamais pisaram no solo brasileiro. (REIS FILHO, 2000, p.18; 56); (RAHY, 2002, 
p.16; 71-87; 94 -106). Em registros cartográficos ou fotográficos, quando o tema é a zona portuária 
de Salvador, o frontispício se mantém ao longo dos séculos como uma visada de destaque, conforme 
demonstra a fotografia datada de 1860 (fig. 2). Para Mello (2004), trata-se de uma imagem 
iconográfica curiosa pelo fato de nela já estar montado o cenário iconológico da cidade – a skyline 
– composta na Cidade Baixa de vários prédios, entre os quais: a Igreja Basílica de Nossa Senhora da 
Conceição da Praia; o antigo Mercado Modelo (destruído num incêndio); o prédio da Alfândega (em 
construção, atual Mercado Modelo) e algumas edificações do Cais das Amarras (ainda à beira-mar, 
antes dos grandes aterros).  
 

 

Figura 2: Vista panorâmica do frontispício de Salvador (anos de 1860) 
Fonte: MELLO (2004, p. 167) 

 
Ao expor uma diversidade de informações na leitura paisagística do ambiente, gerada pelos seus 
elementos de composição – arquitetônicos, estéticos, iconológicos –, fica assegurada à escarpa uma 
capacidade ímpar de expressão visual, demonstrada pelo impacto que deu à ‘vista da cidade’, a qual 
poderá permanecer eternamente registrada na memória daqueles que a observaram. (MELLO, 
2004) 

 
Esse impacto visual pode ser compreendido como um fenômeno do universo imagético que se 
cristalizou através dos séculos, pois, em 1865, já ficou implícita essa capacidade representativa por 
meio da citação que se refere ao espaço em que a cidade se descortinava: “Quando se chega pela 
primeira vez à América do Sul, é na Bahia que se deve aportar. Nenhuma outra cidade exprime em 
tão alto grau o caráter, reproduz tão visivelmente a fisionomia e traz consigo da forma mais frisante 
a marca danação a que pertence” (RODOLPHE, Jean Louis; AGASSIZ, Elizabeth Cabot, 1865 apud 
PEÑA, 1994, ap. IV). 
 
Ao adentrarem a Baía de Todos os Santos, os viajantes oitocentistas se impressionavam com a 
beleza natural da escarpa, capaz de identificar, de forma exclusiva e imediata, a imagem da cidade. 
A topografia que privilegiava a defesa, associada à sedução inevitável da sua paisagem, fez da baía 
e desta escarpa que a contorna, a mais completa representação iconográfica, ainda hoje a skyline 
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que assina a Cidade do Salvador.1 Todavia, não se pode dizer que ao travarem os primeiros contatos 
físicos com a cidade os comentários elogiosos sobre o exótico e o pitoresco se mantinham.2 Apesar 
disso, foram esses relatos que registraram as mudanças ocorridas no cenário urbano, durante o 
século XIX, e informaram sobre a vida do cidadão soteropolitano, interligando-o, as demais questões 
que construíram uma história para a cidade e para o Brasil. (TAVARES, 2001, p. 216) 
 
Com base nas informações arroladas por Peña (1994, ap. IV) sobre os relatos dos viajantes 
estrangeiros oitocentistas, é possível entender a harmonia visual entre a falésia e o que, por sobre 
ela, estava disposto, desde os grandes monumentos às edificações mais singulares, construindo a 
‘vista panorâmica da Cidade do Salvador’ na virada do século XIX. Percebe-se um encantamento 
através de alguns detalhes que foram descritos pelos viajantes, como as cores claras das fachadas 
antigas das casas que pareciam “escalonar as ladeiras”, estando “anfitiatralmente dispostas”. É 
possível construir mentalmente, a imagem das casas brancas ou em tons pastéis, cobertas com 
telhados vermelhos-barrentos oriundos do barro do próprio solo, as quais realçavam por entre os 
vários e fortes tons de verde, típicos da vegetação nativa da Mata Atlântica. Entre bananeiras e 
palmeiras, surgiam as imponentes torres alvas das igrejas barrocas, em contraste harmônico com o 
azul intenso e irradiante do céu tropical de um clima quente-úmido, e o azul límpido do Oceano 
Atlântico. Inevitavelmente, esta paisagem conquistava o olhar dos viajantes, enquanto faziam o 
primeiro contato com a terra, após os longos e demorados cruzeiros transoceânicos – comuns 
àquela época – em que a vista só alcançava o céu, a linha do horizonte e o mar. (MELLO, 2004) 
 

Descrevendo a escarpa, também ficaram registrados relatos históricos de personalidades como 
Charles Darwin: “[...] várias qualidades de árvores majestosas [...] nos trópicos não se perdeu a 
exuberância selvática da natureza [...] pois a vegetação natural ultrapassa muitíssimo, pelos efeitos 
pitorescos, a obra artificial do homem” (DARWIN 1832-6 apud PEÑA, 1994, ap. IV). Contudo, seria 
impossível construir uma cidade sem interferir diretamente no meio ambiente. A possibilidade de 
construí-la harmonicamente com a paisagem natural é o grande desafio do arquiteto, evitando uma 
total desconstrução do cenário geográfico, pois serão essas características particulares que 
sustentarão a mais forte imagem iconológica urbana. O valor iconológico do frontispício na 
paisagem da Cidade Baixa pode ser reconhecido, inclusive, por ter se tornado uma fonte para vários 
pesquisadores, que o abordam de forma técnica e o descrevem, considerando seus múltiplos 
aspectos sobre as questões sociais, históricas e urbanas, no que tange ao processo de evolução da 
cidade.3 

                                                           
1Devido à potencialidade de representação, a paisagem do frontispício foi cuidadosamente escolhida para representar a imagem das 

cidades brasileiras que seria divulgada no exterior, nas cenas de abertura da primeira telenovela exportada, produzida a cores, em 
solo nacional: O Bem Amado (Rede Globo de Televisão, 1977). (ALENCAR, 2003, p. 27-139) 
2A exemplo do relato literário feito por E. Wilberforce (1856 apud PEÑA, 1994, ap. IV), ao fazer as seguintes referências: “Quando 
você desembarca nela não encontra variação nenhuma em relação à aparência geral das cidades brasileiras [...] ruas cheias de 
imundice [...] o mercado, a casa da imundice e do tumulto que não acaba mais [...] Negros [...] compradores e vendedores estavam 
gritando tão alto quanto suas vozes permitiam [...] mulheres falavam precipitadamente [...] gesticulavam [...] papagaios estavam 
gritando e fazendo vãs tentativas para cantar ou falar, cachorros estavam latindo e macacos tagarelando num clamor sem fim.” 
3Entre as muitas descrições dessa paisagem impactante, feitas por profissionais envolvidos com as ciências sociais, cita-se: “Salvador 

se ergue com arrogância sobre uma costa rochosa, verdadeiro promontório com setenta metros de altura, que fecha e domina uma 
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Ao se observar a imagem da figura 3, registrada fotograficamente na primeira década do século XX, 
é possível comprovar a importância dos ícones arquitetônicos parciais, mesmo quando percebidos 
de forma conjunta, pois, desde que inserido o elevador, a imagem do frontispício assume toda uma 
identidade particular e única da Cidade do Salvador. 
 
 

 

Figura 3: Elevador da Conceição e vista do frontispício (anos 1910) 
Fonte: MELLO (2004, p. 197) 

 
A figura 3 ainda permite uma leitura histórica do frontispício, embora ele já estivesse sendo 
transformado, ao informar sobre um jogo de contrastes curiosamente harmonioso. Na análise de 
Mello (20014), todos os elementos se integram às outras construções em estilo eclético vistas na 
Cidade Alta (onde instalaram-se a administração, residências da elite e da classe trabalhadora 
soteropolitana, obras assistenciais, igrejas, praças, centros de lazer, escolas e academias): os arcos, 
abalaustrada, a fachada lateral do Palácio do Governo, a ponta da torre do prédio da Câmara dos 
Vereadores, de leitura medieval, o muro de contenção da Ladeira da Montanha, construído em 
pedras, permitindo visualizar os dois níveis da cidade em um só. E, enquanto isso tudo é percebido, 
o monumento central da imagem ainda concentra sobre si o olhar do observador, confirmando, 
assim, seu potencial iconológico e iconográfico. 
 
Antagônica, em relação à Cidade Alta a zona portuária foi descrita de forma particular pelos 
viajantes oitocentistas que nesse espaço desembarcaram, pois teve a sua beleza natural e a das suas 
edificações, reconhecida e ressaltada pela imponência; entretanto nada sobrepôs o forte impacto 
causado, nem pela imundice, nem pelo excêntrico. Ao desembarcarem, parecia inevitável 
abordarem as questões de salubridade (ver nota 2) que os impressionava bastante. Contudo, ato 
comum e fundamental à análise de qualquer construção imagética, é identificar e compreender, 
inclusive, a partir de análise contextual, a intencionalidade que está por trás do autor. Nesse caso, 
uma abordagem crítica a estes relatos cheios de fantasias e exageros, que promoveram os viajantes 

                                                           
ampla baía semeada de ilhas e ilhotas. No início do século passado era a vitrine das riquezas e misérias de um imenso interior ainda 
mal conhecido. [...]” (MATTOSO, 1992, 41). Na mesma área, Câmara (1989) apresenta um conjunto de plantas baixas representando 
o espaço da zona portuária no percurso histórico da cidade, e, quando aborda a desigualdade social soteropolitana, enfatiza a zona 
portuária e a escarpa ao colocar que:“[...] ao longo de todo o período escravista colonial [...] a visão do urbano, portanto, dos 
governantes limitava-se à visão dos senhores, na qual a única cidade digna de ser vista era a cidade da arquitetura imponente, a 
cidade dos frontispícios, cidade dos mosteiros e igrejas, a cidade do porto [...]” (ibidem, p. 71). 
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a heróis, ao construírem uma imagem de cidade imunda para Salvador, foi indispensável, pois, por 
mais abundantes que sejam, e, aparentemente coerentes, enquanto concordantes entre si, estarão 
sempre ocultando interesses individuais e coletivos, naturais e inevitáveis a todo e qualquer 
processo imagético construtivo. 
 

Nessa paisagem, única porta da cidade por muitos séculos, área tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), cabe comentar que trata-se de um espaço que é 
denominado por ‘Centro Histórico tombado’, onde alguns monumentos de valor arquitetônico e 
histórico, indiscutíveis ícones isolados, importantes ícones da cidade, como o Elevador Lacerda4, 
não constituem monumentos tombados individualmente. Apenas fazem parte do conjunto, o que 
indica estarem protegidos apenas de forma parcial. (AZEVEDO e LIMA, 1975) Convém ressaltar que 
a presença desse sofisticado meio de transporte vertical em um dos pontos mais importantes da 
cidade, entendido na leitura iconográfica como símbolo do progresso e do desenvolvimento 
tecnológico construiu, para a cidade, uma imagem indissociável da modernidade na virada do século 
XIX. 
 
 

 

ENTRE AS CIDADES ALTA E BAIXA 
 
As famigeradas ladeiras do Centro Histórico de Salvador  
 

Tombado pela UNESCO como patrimônio mundial em 1985, o Centro Histórico de Salvador 
compreende uma área de 0,78 km² que representa a primeira configuração urbana construída no 
Brasil partir de cidade-fortaleza até meados do século XVI (ver figura 4). No século XVIII, o escritor 
português Luiz Vilhena (1969) já registrava um total de sete ladeiras entre as Cidades Baixa e Alta: 
Ladeira da Preguiça, Ladeira da Conceição, Ladeira da Misericórdia, Ladeira do Taboão, Ladeira do 
Pilar, Ladeira da Água de Meninos e a Ladeira do Canto da Cruz. 
 
Da Cidade Alta era possível realizar a observação permanente da entrada da Baía de Todos os 
Santos, com objetivo de resguardar e dificultar o acesso de invasores. A escarpa da falha geológica 
de Salvador, de aproximadamente 60 (sessenta) metros de altura, possibilitava a divisão da cidade 
em dois platôs e, ao mesmo tempo, separava as seguintes atividades: na cumeada, a Cidade Alta se 
consolidaria em local de moradia, do comércio a varejo e das atividades políticos administrativos. 
No base da encosta, a Cidade Baixa, se configurava como um local onde se desenvolviam trabalhos 

                                                           
4Popularmente apelidado por Parafuso (1873), o Elevador Lacerda chamou-se, inicialmente, Elevador Hidráulico da Conceição (fig.3), 
e foi considerado por alguns, o primeiro ícone arquitetônico da modernidade em Salvador, pois foi construído em com audácia, em 
menos de quatro anos, movido por um engenhoso equipamento hidráulico inglês, superando desafios tecnológicos. Ícone do 
progresso industrial, modificou hábitos cruciais na formação de uma imagem pejorativa para a cidade. Sua funcionalidade ficou 
confirmada com a Abolição da Escravatura e o fim das ‘cadeirinhas de arruar’. (TRINCHÃO, 1999, p. 23;118) Esse monumento 
arquitetônico, ícone parcial na imagem de Salvador, sofreu grandes reformas, transformando sua aparência física, no início do século 
XX, quando apresentando um estilo art déco, veio a se chamar Elevador Lacerda. 
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mais pesados, do comércio por atacado e das intensas atividades portuárias, constituindo-se, a 
partir de seu caráter logístico, como porto de abastecimento para as frotas portuguesas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Mapa do Centro Histórico e Poligonais de Delimitação 
Fonte: http://www.centroantigo.ba.gov.br 

 
Essa é uma particularidade da Cidade Baixa que, mesmo tendo se expandido, nunca abandonou as 
características originais de uma zona portuária. Na sua paisagem estava preservada a mais perfeita 
e completa imagem da cidade, percebida desde quando a baía foi descoberta e a cidade foi fundada. 
Apesar da expansão urbana nas últimas décadas ter direcionado o foco das atenções para outras 
zonas, e das transformações físicas radicais que sofreu ao longo dos séculos, a área do porto ainda 
se mantém absoluta, acolhendo os elementos identificadores – os verdadeiros ícones parciais mais 
importantes da cidade, como a vista da falésia que divide a cidade da Baía de Todos os Santos. É um 
espaço capaz de representar o mais completo ícone urbano, seja pelo seu conjunto, ou, pelos seus 
elementos iconológicos isolados, enquanto ícones plenos ou parciais. 
 
Sob uma visão urbanística, Pinheiro (2002, p. 185) cita que de certa forma, a escarpa condiciona a 
forma e divide o núcleo matriz da cidade do Salvador em duas partes: Cidade Alta, onde funciona o 
centro administrativo, político e religioso, e estão as residências; e Cidade Baixa, ao nível do mar, 
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que abriga a zona portuária e comercial. Adverte, inclusive, para a aplicação de um modelo do 
traçado português, que assim também dividiu outras cidades como Lisboa e o Porto.  
 
Até final do século XIX, quando foi instalado o Elevador Lacerda, as ladeiras foram o principal meio 
de integração entre as cidades alta e baixa. Por ali passavam diariamente, mercadorias e produtos 
que abasteciam a cidade alta, lugar de residência de parte da população da cidade, ao passo que na 
cidade baixa se concentravam as atividades portuárias e comerciais. As ladeiras, portanto, enquanto 
espaços de sociabilidade, iriam simbólica e culturalmente se constituir como “locais de passagem”, 
territórios “neutros”, onde atividades marginais como o meretrício era tolerado. Era lá que 
malandros, prostitutas, proxenetas, enfim, transgressores da ordem social, se encontravam.  
 
A ladeira da Conceição destaca-se como uma das mais antigas, construída por Filipe Guilhem em 
1549, iniciava-se no sopé da montanha onde foi erguida a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da 
Praia, seguindo até a Praça do Palácio, hoje Praça Municipal. Revelou-se, porém, muito íngreme 
para o tráfego dos carros de boi, que passaram a circular pela ladeira da Preguiça, construída para 
este fim.  
 
A ladeira da Misericórdia que tangenciava o fundo da Igreja e da Santa Casa de Misericórdia, 
provavelmente um dos caminhos mais antigos, fazia a ligação entre a área portuária e o centro cívico 
onde se localizava Senado da Câmara e a Casa dos Governadores (ALMEIDA, 2008).  
 
Por fim, a ladeira da Montanha, inaugurada na administração do Barão Homem de Melo e aberta à 
circulação a partir de 1881, inicia-se nas proximidades da ladeira da Misericórdia para desembocar 
na Praça Castro Alves. Pela sua proximidade com o porto, firmou-se como zona de prostituição, 
ganhando notoriedade através dos livros de Jorge Amado.  
 
A passagem abaixo, transcrita de um artigo publicado em fevereiro de 2015 na coluna Cidade do 
Jornal Tribuna da Bahia, impresso de circulação estadual, contribui para compreender a importância 
das ladeiras na configuração da escarpa, pelas características tão particulares da topografia desta 
cidade, capaz de gerar impactos urbanos, antropológicos, sociais, criativos e culturais sobre 
formação da cidade de Salvador.  

A descrição dos mais diversos historiadores sobre o processo de ocupação da escarpa de 
Salvador está baseada, principalmente, na observação da iconografia da época. Para suas 
conclusões, utilizaram desenhos dos frontispícios, mapas e plantas que abrangem o período 
que vai do século XVII ao XX. No sobe e desce das ladeiras – artérias pulsantes do coração 
da soterópolis – e mesmo ressaltada sua importância histórica e contemporânea, a capital 
baiana traz na sua dinâmica interior graves problemas sociais e ambientais típicos de um 
espaço desigual na periferia do capitalismo mundial. É possível, no entanto, identificar na 
Salvador do século XXI marcas, heranças e legados dos séculos passados convivendo com 
as novas formas e tecnologias produzidas pela sociedade contemporânea. Mas as ladeiras 
permanecem fundamentais no cotidiano da Cidade da Bahia.  
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Os processos de transformação da paisagem iconográfica 
 
Vale salientar alguns acontecimentos que ocasionaram significativas alterações espaciais e viárias 
na cidade de Salvador, a partir do final do século XIX, com a implantação do sistema de transporte 
urbano sobre trilhos (bondes), com a modernização e eletrificação dos ascensores (possibilitando 
maiores conectividades nas circulações verticais urbanas) e a expansão da cidade sobre o mar com 
o aterro do comércio, potencializadas pela política higienista engendrada pelo então governador J.J. 
Seabra (1912-1916 / 1920-1924). 
 
Nesse período, ocorreram demolições totais e/ou parciais de edificações, reformas de sobrados e 
casarões, abertura de novas vias, alargamento de ruas, modernização da área portuária, além da 
criação da Avenida Sete de Setembro. (CEAB-FAUFBA, 1998) 
 
A região denominada de Bairro da Praia, atual Comércio, correspondente a uma estreita faixa de 
terra desde a fundação da cidade, sofreu pequenos e sucessivos aterros iniciados no século XVI, 
realizados por ordens religiosas, comerciantes e particulares motivados em ampliar áreas para 
estocagem, depósitos e armazenamento de mercadorias, processo esse acelerado no final do século 
XIX e, sobretudo, no século XX (CÂMARA, 1989). Tais transformações interferiram 
significativamente na configuração do espaço público e promoveram o desparecimento de 
importantes construções. 
 
A ocupação do grande aterro, principalmente o maior realizado em 1920, foi intensificado a partir 
de década de 1940, quando a Companhia Imobiliária da Bahia promoveu obras de infraestrutura 
urbana: calçamentos, arborização, jardins, instalações prediais, iluminação pública, redes de 
drenagem e esgoto do trecho contíguo à escarpa, possibilitando a construção de equipamentos e 
edifícios comerciais de gabarito elevado, transformando radicalmente a paisagem daquela 
localidade, através do processo de verticalização. (ANDRADE JÚNIOR, 2002) 
 
A partir da década de 1970, com a expansão da cidade em direção ao setor norte/nordeste e com a 
criação do Centro Administrativo da Bahia, na Paralela, o centro econômico e político da cidade 
também foi deslocado, provocando uma decadência gradativa da região. Nessa época também 
surgiu o Shopping Center Iguatemi (maior centro comercial dessa modalidade inaugurado no país), 
a estação Rodoviária também foi transferida das imediações do Centro para esse novo eixo de 
crescimento e loteamentos residenciais foram construídos nos bairros da Pituba e do Itaigara. Na 
década de 1980, o centro tradicional da cidade já encontrava-se esvaziado dos seus serviços 
originários, com parte dos seus imóveis desocupados, trabalhando com baixa densidade de 
utilização. 
 
Todo esse processo gerou um impacto na dinâmica urbana da região, interferindo nas relações que 
configuram a territorialidade do Centro Antigo, porém, os principais valores paisagísticos, inerentes 
ao frontispício, ainda constituem uma referência cultural de relevância na imagem da cidade de 
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Salvador, traduzindo sua memória iconográfica, principalmente quando observado a partir da Baía 
de Todos os Santos. No entanto, veremos que, nas áreas lindeiras ao frontispício, estendendo-se 
entre a Ribeira e o porto da Barra, principalmente na região da Vitória, surgia um novo skyline para 
a cidade que assumia uma verticalização de empreendimentos imobiliários voltados para as classes 
mais altas e atividades turísticas espetacularizadas na região litorânea. Pode-se dizer que ocorreu 
uma desfiguração da costa do município (MOURAD; FIGUEIREDO; BALTRUSIS; 2014), além de gerar 
processos de segregação socioespacial e sociorracial bem evidentes.  
 
Todavia, não se pode considerar que essa nova skyline no Corredor da Vitória “assine” a cidade, até 
porque trata-se de um desenho característico de metrópoles costeiras, diferente do que ocorre na 
zona do frontispício. 
 
O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do Centro Histórico foi tombado em 1959, com 
uma ampliação da área protegida em 1984 e declarado como patrimônio da UNESCO no mesmo 
período, no entanto, a região da chamada Cidade Baixa não apresenta restrições de legislação 
urbana que leve em consideração o casario existente na base da encosta, o que pode colocar em 
risco o frontispício da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Frontispício da Cidade de Salvador (1935) com indicação das principais ladeiras. 

Fonte: http://www.bahia-turismo.com/salvador/antiga/aerea.html 

 

5895



 

Embora o conjunto arquitetônico original tenha sofrido reveses, ocasionados pelos sucessivos 
desabamentos e deslizamentos de terra que destruíram várias edificações ao longo dos dois últimos 
séculos, o frontispício na sua morfologia original mantem seu perfil praticamente inalterado. Alguns 
elementos, como o Elevador Lacerda, acrescentaram identidade e legibilidade ao lugar (LYNCH, 
2010) tornando-o reconhecível em qualquer parte do mundo.  
 
O mesmo não acontece no restante da skyline. Os acidentes que ocorreram ao longo do tempo 
revelam o caráter frágil e a vulnerabilidade desse conjunto. A topografia acidentada, aliada ao 
casario colonial fragilizado pelas intempéries, falta de manutenção e uso inadequado dos seus 
espaços foram decisivos para o desmantelamento dessa paisagem.   
 
Este cenário, porém, não se compõe apenas de elementos urbanísticos previsíveis, mas é formado 
também por agrupamentos de casas e edificações irregulares que se equilibram por sobre as falhas 
da escarpa, desafiando a gravidade. Destacam-se ai as comunidades do Unhão e Gamboa de Baixo, 
além da ocupação dos arcos da muralha.  
 
O núcleo original da cidade do Salvador prolongou-se pela costa continental, avançando em direção 
a península itapagipana ao norte, e ao sul acompanhou a falha geológica que se estende pela Av. 
Contorno até a Vitória e Ladeira da Barra, onde os arranha-céus e os teleféricos privados 
transfiguram e interferem radicalmente na espacialização da encosta, ou seja, na paisagem e no 
espaço público. 
 
Ao longo da costa continental da BTS – Baía de Todos os Santos, a paisagem urbana chama atenção 
pelas dramáticas diferenças na sua composição. Do Bonfim, passando pela Ribeira até a península 
de Itapagipe, estende-se um conjunto arquitetônico com características vernaculares, pouca 
verticalização e edificações remanescentes do período (1891-1947) em que um patrimônio 
industrial significativo.   
 
O Comércio, por sua vez detém a imagem do frontispício da cidade, cuja composição cenográfica 
foi alterada por sucessivos aterros que iriam ampliar a área edificável no sopé da falésia. Mediadas 
pelo verde exuberante que se estende pela encosta, duas linhas paralelas de construções se 
sobrepõem na Cidade Baixa. 
 
Acompanhando o serpentear da falha geológica que se estende pela Av. Contorno, encontram-se 
as ocupações espontâneas do Unhão, próxima ao conjunto arquitetônico colonial de mesmo nome, 
e a comunidade da Gamboa de Baixo. Mais adiante começam a brotar das escarpas os edifícios 
residenciais de altíssimo luxo, assentados em um dos trechos mais cobiçados da cidade do Salvador, 
o corredor da Vitória.  
 
Essa paisagem sintetiza na sua iconografia a formação da sociedade baiana ao longo dos séculos, 
permeada pela segregação e discriminação difundida por uma economia escravocrata. Assim, do 
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Comercio até a península itapagipana distribuem-se habitantes das camadas mais populares. A Av. 
Contorno e imediações revelam-se como uma das áreas mais vulneráveis ao processo de 
gentrificação. Mudanças significativas na composição da paisagem urbana vem tomando lugar 
nesses espaços; prédios de luxo substituem o casario até então predominante, ameaçando de 
expulsão uma população ali instalada a gerações.   
 
 
PATRIMONIALIZAÇÃO E VULNERABILIDADE 
 

A partir da década de 1980, o conceito de tombamento ganha uma nova expressão. Com a 
intensificação de processos multiculturais e a organização ampliada de diversos movimentos sociais 
que começam a explodir no seio da sociedade urbana no período pós-ditadura militar, a UNESCO 
traz para o bojo da discussão os valores ligados a bens imateriais. Para além de sítios arquitetônicos 
ou monumentos isolados, as relações sociais, os acontecimentos, as manifestações culturais e a vida 
humana que se desenrola ao redor dos artefatos históricos, também devem ser preservados e 
relacionados às transformações do patrimônio. Segundo Fois-Braga (2010, p.191): 

[...] a cultura objetivada que tombava patrimônios com significado linear, cedeu espaço à 
visão de uma cultura processual, em que os patrimônios estão constantemente 
reinventando seus significados, com seus valores simbólicos alterando-se e se re-
articulando de acordo com os grupos que se posicionam perante a eles. 

 
As relações de patrimonialização se estendem aos bens arquitetônicos, urbanísticos, artísticos, 
ambientais e culturais, evocando um novo imaginário sobre a paisagem. Com a expansão das novas 
formas de representações através dos tombamentos, o Estado busca um denominador comum para 
garantir as aparentes contradições das diversas memórias de grupos sociais, patrimônios artísticos 
e culturais, além de referências de preservação ambiental. Tais ampliações dos conceitos de cultura 
e de novas inserções patrimoniais abrem possibilidades de outros atrativos dentro dos destinos 
turísticos já consolidados e a estruturação de novos roteiros, construindo uma nova cartografia 
imaginária.  
 
Com isso, surge uma nova modalidade de resignificar, de proteger e valorizar, implementando 
disputas sobre territórios e regiões vistas como potenciais cartões postais. A costa litorânea, 
sobretudo as áreas centrais inseridas em centros históricos, corresponde a uma faixa mais do que 
estratégica e sedutora em sua conformação natural e morfológica e, portanto, interessante para ser 
vendida turisticamente, incluindo os especuladores imobiliários. 
 
Conforme Fernandes (2006, p.51), “a mercantilização da vida urbana e da cidade é um fenômeno 
de longa duração e tem constituído, de diferentes formas, a sua história desde a chamada cidade 
antiga”. Nesse sentido, há uma atração de investimentos e deslocamentos turísticos cada vez mais 
intensos, agregando-se o valor da novidade, no entanto, configurando fragmentos de espaços 
segmentados e excludentes, dos quais patrimonialização e cenarização são partes constituintes 
(idem, p.57). 
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A memória urbana também configura-se como um dispositivo, sendo capturada e utilizada a esmo 
em inúmeros processos contemporâneos. Ela, a memória, invade a arte, a política, os direitos 
humanos, numa espécie de fenomenologia do passado presente. Esse processo foi inicializado na 
década de 1970, através de restauros historicizantes de antigos centros urbanos, da proliferação de 
cidades-museus e do comércio nostálgico inserido na criação de paraísos de entretenimento mundo 
afora, moldados pelas superfícies do simulacro. Isso resulta nos atuais modelos competitivos e 
internacionalizados de “renovação urbana”. As cidades são clonadas à guisa de uma duplicação 
patrimonial e do renascimento perpétuo do kitsch (JEUDY, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Arcos da Ladeira da Conceição da Praia. 
Fonte: https://www.facebook.com/artificesdaladeira?fref=ts 

 
No caso do frontispício, incluindo seus principais elementos paisagísticos e iconográficos, ele 
funciona como um cartão postal, sendo solidificado ao lhe impor um sentido de espetáculo. Ao 
mesmo tempo que a lógica da conservação patrimonial o eterniza no skyline da cidade, ele é 
atravessado pelas transformações cotidianas reveladas pelas práticas que pulsam no próprio fazer 
da cidade: vivências sociais, agentes, resistências, acontecimentos. Práticas essas invisibilizadas e 
que nem sempre são possíveis de serem lidas em sua configuração morfológica, como o trabalho 
desenvolvido pelos artífices nos arcos Ladeira da Conceição da Praia (Figura 6). 
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Segundo Jeudy (idem, p.81), com as operações de urbanismo realizadas, os projetos de arquitetura 
concretizados se transformam, após um tempo relativamente curto, em expressões de uma 
urbanidade integrada. Esse poder de assimilação, todas as cidades detêm, sendo ele seu próprio 
enigma. 
 
Em maio de 2015, mês de fortes chuvas sobre a cidade que, naquele período, causaram vítimas 
fatais nas Ladeiras da Montanha e da Preguiça, e em outras partes da cidade – o debate sobre o 
Centro Histórico ganhou amplitude popular (como movimentos sociais, moradores, comerciantes) 
e institucional (como entidades profissionais, universidades).  
 
Uma série de desdobramentos sucederam a demolição de 06 casas na Ladeira da Montanha entre 
os dias 21 e 22 de maio daquele ano, realizada pela SUCOM (prefeitura) com a autorização do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN-BA. No dia seguinte (23/05), mais 03 
imóveis (ocupados por uma residência, uma marmoraria e um bordel) foram demolidos na Ladeira 
da Conceição, também pela SUCOM. As demolições dos imóveis, ocorreram depois que, no dia 20, 
um deslizamento de terra atingiu parte das casas na Ladeira da Montanha, causando a morte de 
Claudenice Gonçalves. Antes, no dia 18, o muro de um casarão desabou sobre duas casas na Ladeira 
da Preguiça, causando a morte de Oberdan dos Santos Barbosa (VALLADÃO, 2017, p.1) 
 
As primeiras 06 casas demolidas, foram construídas entre as duas ladeiras (da Montanha e da 
Conceição), sendo que 03 delas tinham a fachada principal voltada para a Ladeira da Montanha. 
Todos estes imóveis estavam na área de proteção rigorosa definida na Lei Municipal N.º 3.289/83 e 
na área do Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico do Centro Histórico, tombado em 
julho de 1984 (Processo n.º 1.093/1983) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e em 1984 pela UNESCO. 
 
As tragédias sinalizaram para a urgência de discussões públicas sobre o patrimônio histórico da 
cidade e despertou uma consciência crítica do estado de vulnerabilidade que este se encontra.  
Ainda segundo Valladão (idem, p.2): 

Os fatos de 2015 nos alertaram que, a ocupação das ladeiras e de outros espaços, formais 
ou não, organizados junto ao núcleo inicial da cidade, hoje Centro Histórico, por pessoas 
mais pobres com suas atividades, relações cotidianas e manifestações culturais, sempre se 
deu em condições de disputa, e esta disputa tem traçado espaços marcados entre aqueles 
que são, e que não são, melhores estruturadas por terem sido objeto dos planos 
governamentais de reformas, urbanização e expansão urbana da cidade. Mas o espaço tem 
também outras marcas de segregação que se fixaram e se reformularam através do tempo, 
traçadas também pelas regulamentações dos governos sobre o mesmo e que, 
historicamente, são voltadas para a manutenção de privilégios das elites a ele associada e 
que os constitui. 

 
Este fato, aliado à divulgação que se intensificou nos últimos meses de projetos e investimentos, 
urbanos e arquitetônicos, no Centro Histórico de Salvador, empreendidos tanto pelo Governo como 
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pela da iniciativa privada, sem uma discussão ampla com a sociedade sobre o seu patrimônio 
público, sinalizam a importância das questões que este trabalho busca sinalizar.  
 
O que é conhecido do programa arquitetônico e urbanístico destes projetos de intervenção 
apontam sinais contundentes para ampliação da segregação sociorracial que divide o Centro 
Histórico e a cidade de Salvador – perpetuando e incrementando esta segregação a cidade vem 
consolidando ao logo de sua história, seguindo um modelo desgastado urbanismo e arquitetura de 
modelos e referências externas que pautam ações realizadas dentro de uma política (estado/capital) 
que hoje tem o nome de planejamento estratégico.  
 
Este é o tipo de planejamento que prioriza empreendimentos lucrativos ao mercado e às ambições 
políticas dos gestores em detrimento de uma identidade local construída historicamente, mas que 
não interessa além dos resíduos históricos (arte, música, dança, tradições religiosas) que deixam 
para posterior exploração pela indústria do turismo cultural como cenários mais assépticos que o 
contexto de pobreza que os gerou. 
 
Tratam-se de ações que buscam criar cenários históricos de um patrimônio mundial para o turismo, 
sobre resíduos um patrimônio urbano e arquitetônico em decadência física e socioeconômica, 
ampliando a dependência de um modelo de intervenção que tem contribuído para a 
descaracterização da sua constituição histórica, com estetização de vias, passeios e cenários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Ladeira da Montanha após a demolição de 2015. 
Fonte: https://www.facebook.com/silvana.olivieri7/photos 
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Considerações finais 
 

Incentivar propostas urbanísticas e arquitetônicas, em função do aproveitamento da infraestrutura 
existente, somado ao caráter paisagístico, cultural e ambiental de territórios inseridos em áreas 
centrais, é um mote emergencial e desafiador ainda a ser incorporado na produção de políticas e 
planos urbanos na cidade.  
 
Paralelamente a tal problematização, o contexto trabalhado requer ser tencionado a partir de 
lógicas inclusivas, que leve em consideração os usuários e a sustentabilidade social do seu sítio 
histórico. A alma do lugar, segundo a arquiteta Lina Bo Bardi, é determinada pelas ações, pelas 
pessoas que circulam e habitam, pelas territorialidades e, fundamentalmente, pela diversidade de 
usos e ocupações.   
 
A degradação dos imóveis dessa região invisibiliza e segrega os moradores de um lado e, do outro, 
o mercado imobiliário associado aos poderes públicos, investe em projetos de remoção. Essas áreas, 
mesmo vulneráveis, ainda não encontraram formas de dialogar com os princípios da Ecosofia – 
articulação ético-política entre os três registros ecológicos (meio ambiente, relações sociais e a 
subjetividade humana) e, assim, garantir a sua sobrevivência.5 

 
Uma pista, dentro do nosso campo de saber, no sentido de potencializar a urbanidade das áreas 
contíguas ao frontispício, deveria levar em consideração os interesses coletivos e a conectividade 
relacionada à acidentada topografia local, criando espaços públicos de encontro (praças, anfiteatro, 
centros culturais e mirantes), ampliação de vias para pedestres e ocupações destinadas a comércios 
e serviços, bem como a promoção de habitação de interesse social em áreas com boa infraestrutura 
e elevados graus de urbanidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
5 Como resposta à crise ecológica, Félix Guattari (1990) suscitou uma revisão dos modos de viver no planeta, condizentes ao contexto 
da aceleração das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico, para que se operasse “uma autêntica 
revolução política, social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais”.  
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RESUMO: 
O presente artigo parte da premissa de que as paisagens caracterizam e fazem parte da identidade dos sítios e tem 
como objetivo mostrar a relação entre a imagem-paisagem – expressa no cartão postal – e a imagem-vivência da Rua 
da Aurora, paisagem que configura um dos cartões-postais que mais emociona da  cidade do Recife-PE. Utilizou-se 
como fundamentação uma correlação entre a ideia de Berjman (2008), que sintetiza a paisagem em duas vertentes, e 
Besse (2014) que apresenta cinco possíveis “portas” para aproximação e interpretação da paisagem. A pesquisa 
mostra como resultado a importância de ir além da representação iconográfica, que demonstra uma paisagem 
idealizada, e observar a escala da vivência e do histórico do local como essencial para compreensão da paisagem em 
sua completude. 
PALAVRAS-CHAVE: cartão-postal; imagem-vivência; Paisagem; Rua da Aurora; 

ABSTRACT: 
The present article starts from the premise that landscapes characterize and are part of the identity of the sites and 
aims to show the relation between the landscape-image – expressed in the postcard – and the experience-image of 
Aurora Street, a landscape that forms one of the most exciting postcards of the city Recife-PE. A correlation between 
Berjman's idea (2008), which synthesizes the landscape into two slopes, and Besse (2014), that presents five possible 
"doors" for the approximation and interpretation of the landscape, was used as a foundation. The research shows as a 
result, the importance of going beyond the iconographic representation, which demonstrates an idealized landscape, 
and observes the scale of the experience and history of the place as essential for understanding the landscape in its 
wholeness. 
KEYWORDS: postcard; image-experience; landscape; Aurora Street.   

RESUMEN: 
El presente artículo parte de la premisa de que los paisajes caracterizan y son parte de la identidad de los sitios y tiene.  
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como objetivo mostrar la relación entre la imagen-paisaje – expresada en la tarjeta postal – y la imagen-vivencia de la 
Calle de la Aurora, paisaje que configura uno de las tarjetas postales que más emocionan de la ciudad de Recife-PE. Se 
utilizó como fundamentación una correlación entre la idea de Berjman (2008), que sintetiza el paisaje en dos 
vertientes, y Besse (2014) que presenta cinco posibles "puertas" para aproximación e interpretación del paisaje. La 
investigación muestra como resultado la importancia de ir más allá de la representación iconográfica, que demuestra 
un paisaje idealizado, y observar la escala de la vivencia y del histórico del lugar como esencial para la comprensión del 
paisaje en su completud. 
PALABRAS-CLAVE: postal, imagen-vivencia, paisaje, Calle de la Aurora. 

INTRODUÇÃO 

“A história está inscrita no traçado e na arquitetura das cidades” (CURY, 2004. p.25). Parafraseando a Carta 
de Atenas, pode-se dizer que a história está inscrita nas paisagens das cidades. As cidades são formadas por 
diferentes camadas históricas que vão compondo sua identidade. Possuem heranças das civilizações 
passadas, símbolos de diferentes momentos da história. 

De acordo com Berjman (2008), a paisagem é um conceito cultural, pois é fruto de um ato intelectual. É a 
representação mental do mundo por meio do olhar do homem. E este olhar pode se materializar na 
pintura, na fotografia, na literatura, no projeto e na recordação, ou seja, na memória. Com fundamentos 
em César Naselli, que afirma que a paisagem é imagem, Berjman sintetiza a teoria da paisagem em duas 
vertentes: a imagem-paisagem e a imagem-vivência. Onde a primeira estaria relativa aos estudiosos da 
paisagem, como um objeto de conhecimento; enquanto a segunda estaria relacionada à imagem que o 
habitante ou transeunte tem de um lugar. Seria então a imagem do lugar que acompanha o ato de habitar, 
ou seja, de experienciá-lo. 

Já Besse (2014), ao tentar conduzir uma travessia na aproximação para ideia de paisagem, apresenta cinco 
possíveis “entradas” para interpretá-la. Seriam estas as cinco “portas” que abarcam cinco problemáticas 
paisagísticas, que coexistem e se articulam no pensamento contemporâneo. Desse modo, a paisagem é 
considerada na 1° porta como uma representação cultural, informada principalmente pela pintura; na 2° 
porta: como território produzido pelas sociedades na sua história; na 3° porta: como um complexo 
sistêmico, sendo o meio ambiente material e vivo das sociedades humanas; na 4° porta: um espaço das 
experiências sensíveis, relativa à experiência fenomenológica; e, por último, na 5° porta: a paisagem é vista 
num contexto de projeto. 

A 1° porta de Besse aproxima-nos da paisagem por meio da representação pictórica, advinda das 
representações artísticas. Fruto das descrições e do pensamento, a paisagem se manifesta de forma 
concreta em sua representação iconográfica. Vê-se uma correlação com a imagem-paisagem, que vai 
representar um determinado território por uma vista “símbolo”. Já na 4° porta, nota-se uma aproximação 
com a imagem-vivência, ao tratar da experiência do lugar, afirmando que a paisagem não se restringe à 
representação mental ou cultural, ela possui uma realidade que pode ser objeto de investigações, pois “As 
paisagens são ambientes, meios, atmosferas, antes de ser objetos a serem contemplados” (BESSE, 2014, 
p.47). 

Fruto da realização de entrevistas com moradores, transeuntes, fotógrafos, cineastas e arquitetos, Veras 
(2014) aponta que a Rua da Aurora, localizada na cidade do Recife-PE, foi eleita – numa escala local – como 
o cartão-postal da cidade que “mais emociona”. A imagem que veio à mente dos entrevistados foi a 
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imagem comumente presente nos cartões-postais, uma vista que tem como foco o casario, um recorte 
homogêneo e conservado, observado a partir da margem oposta (Rua do Sol) e emoldurada pelos famosos 
Flamboyants. Este recorte da paisagem associado à memória que se tem da rua conforma uma imagem-
paisagem que é representada nos postais. 

As paisagens impressas em imagens nos cartões postais tem como função exibir o que se tem intenção de 
mostrar ou divulgar de uma determinada ambiência (SANTOS, 2007). Assim, a noção de paisagem lançada 
pelo cartão postal advém de um olhar primitivo lançado sobre a paisagem e que a revelou em imagem, 
logo depois enquadrado e capturado pela objetiva da câmera para ser então divulgado. Os elementos 
destacados ganham visibilidade e relevância, ao mesmo tempo em que outros aspectos podem ser 
diminuídos, considerados importunos ou de existência incômoda e assim não são mostrados, fogem ao 
recorte do campo de visão estabelecido (Op. Cit.). 

Ao observar o skyline da Rua da Aurora, em sua completude, percebe-se um cenário heterogêneo, uma vez 
que ela nos apresenta sobrados remanescentes da ocupação colonial do século XIX em meio a edifícios 
verticais de caráter modernista, frutos dos Planos de Quadra de 1950 (SILVA, 2001), além de edificações 
contemporâneas. Tem-se assim, a formação de uma rua que conforma diferentes paisagens, a partir de 
seus diferentes trechos, cenários que se contrapõem à imagem homogênea associada ao cartão postal. 
Neste contexto, geram-se os seguintes questionamentos: A imagem-paisagem (postal) tão divulgada e 
reconhecida da rua reflete a sua imagem-vivência e a heterogeneidade característica de seu skyline atual? 
Quais seriam estas paisagens, além das provenientes nos cartões-postais, que também conformam a 
identidade da Rua da Aurora? 

A partir destes questionamentos, o trabalho tem como objetivo verificar a relação existente entre a 
imagem-paisagem e a imagem-vivência da Rua da Aurora. E estrutura-se da seguinte maneira: 
primeiramente apresenta uma breve contextualização sobre a Rua da Aurora; em seguida “abre” a 1° porta 
de Besse para a representação pictórica, sob a influência da imagem-paisagem no imaginário social; num 
terceiro momento, ao sair da imagem postal, observa-se o cenário a partir do olhar da imagem-vivência do 
lugar, utilizando-se como suporte a 4° porta de Besse; e por fim, identifica as “diferentes Auroras”, ou seja, 
as diferentes paisagens que compõem a identidade da Rua. 

          

   

Figura 1: Infográfico Resumo da análise.                                                                                                                                                                                               
Fonte: As Autoras, 2018. 

RUA DA AURORA: CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Rua da Aurora localiza-se na borda oeste do Rio Capibaribe, entre os bairros da Boa Vista e de Santo 
Amaro, no centro continental da cidade do Recife. Ela é delimitada, ao sul, pela Ponte da Boa Vista e, ao 
norte, pela Ponte do Limoeiro. A extensão total da rua já aparece projetada em 1855, pelo engenheiro 
Mamede Alves Ferreira, na Planta da Cidade do Recife e seus Arrebaldes (FUNDARPE, 1984). A Rua cumpre 
um papel de importância na cidade, como um eixo histórico – cultural de interligação. 
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Originalmente, o local era um terreno alagado, cuja ocupação inicial se tornou possível anos após o aterro 
da Boa Vista (1737-1748). Assim, a rua foi se delineando por meio de uma sucessão de aterros e hoje, 
configura uma paisagem que faz parte da identidade do Recife. Já enraizada no imaginário social, é um de 
seus cartões-postais. Compõe um skyline extremamente rico que carrega a memória e os vestígios de 
diferentes momentos da história. É um local considerado poético, que já inspirou poetas famosos como 
Joaquim Cardozo, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. O escritor Gilberto Freyre já comentava 
que a rua é uma das mais “caracteristicamente recifenses”. 

“Da Rua da Aurora já se disse que é tão importante para a paisagem urbana e social, essa 
rua que é das mais registradas na iconografia […] e ainda os álbuns de fotografias do 
começo do século XX mostram a Rua da Aurora quase como uma marca registrada da 
cidade, em sua expressão arquitetônica e social, exibindo gente, coisas e hábitos de um 
Recife então mais humano, mais tranquilo, mais ameno” (Proposta de Tombamento do 
Conjunto Urbano da Rua da Aurora – FUNDARPE, 1983).  

 

Figura 2: Localização da Rua da Aurora.                                                                                                                                                                                          
Fonte: Google Earth, 2018, modificado pelas Autoras. 

Um trecho da Rua da Aurora, identificado como “Conjunto Urbano da Aurora” (situado entre as ruas da 
Imperatriz Teresa Cristina, na cabeceira da Ponte da Boa Vista, e João Lyra, nos limites do Ginásio 
Pernambucano), é tombado pela Fundarpe (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco) 
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desde 1985, por meio do Decreto Estadual n°10.714/1985. Uma legislação específica que objetivou 
proteger a silhueta primitiva da rua, com a intenção de impedir a descaracterização ou demolição dos 
exemplares oitocentistas. Dentro do perímetro estabelecido, o tombamento instituído subdivide-se em seis 
diferentes trechos (Figura 3), buscando proteger as edificações de interesse histórico individualmente. 

 

Figura 3: Identificação do polígono do “Conjunto Urbano da Aurora”. Em vermelho, as edificações tombadas em cada um dos trechos .                                                                                                                                                                                         
Fonte: Google Earth, 2017, modificado pelas Autoras. 

Já no nível municipal, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor (2008), para este mesmo recorte do 
“Conjunto Urbano da Aurora”, tem-se a presença de trechos com proteção das Zonas Especiais de 
Preservação Histórica (ZEPHs) 8.1, 8.2 e 8.3 da Boa Vista (Figura 4). Estas zonas são regulamentadas por 
legislação específica, em que a aprovação de projetos deve passar por análises especiais. Na extensão de 
sua margem, mais ao norte, encontram-se outras zonas de preservação, sendo um trecho correspondente 
ao Setor de Preservação da Morfologia (SPM), e uma Zona de Ambiente Natural, a ZAN Capibaribe. Esta 
última tem como intuito preservar os resquícios de mangue presentes nesta borda, e sua delimitação 
acompanha a extensão do chamado “Parque da Aurora”. 

 

Figura 4: Zonas de proteção nas proximidades da Aurora, de acordo com o PD (2008). Em vermelho as edificações tombadas pela Fundarpe                                                                                                                                                                                         
Fonte: Google Earth, 2017, modificado pelas Autoras.   
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Neste contexto, observa-se que a preservação existente ocorre de maneira fragmentada, em que as ações 
para salvaguarda têm como foco as edificações históricas como elementos isolados e onde não há uma 
interligação entre as legislações de proteção vigentes. Como consequência, isso inibe o pensamento da 
preservação da Rua da Aurora como conjunto de importância que esta representa. E vê-se refletido na 
representação da rua, que aparece muito ligado ao recorte do cartão postal, voltado para trechos históricos 
específicos, gerando um “esquecimento” e mesmo falta de atenção legislativa para os demais trechos da 
Rua, havendo um laco na visão da paisagem dessa frente d’água como uma unidade heterogênea que esta 
representa. 

ABRINDO A 1° PORTA: A IMAGEM-PAISAGEM NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA AURORA  

A fim de abrir a primeira “porta”, da paisagem como representação cultural e social, e compreender a 
invenção da Aurora em paisagem, é importante observar que Besse (2014) correlaciona a identificação de 
paisagem como uma interpretação de valores na dimensão da apropriação cultural e social existente. A 
paisagem em si seria relativa ao que os homens pensam, percebem e dizem dela. 

A invenção histórica da paisagem está relacionada à invenção do quadro em pintura, ainda no 
Renascimento. “É o retângulo da janela [..] que transforma o lado de fora em paisagem, pois ativa uma 
dialética do interior e do exterior, isto é, instaura uma condição indispensável da paisagem na história da 
pintura: a distância” (BESSE, 2014 p.15). A representação pictórica dessa forma vai aproximar a paisagem 
de uma vista emoldurada, sendo uma invenção artística. “Afinal de contas a paisagem é pensada, descrita e 
falada, antes de ser vista e representada […]” (BESSE, 2014, p. 16). Assim, a Aurora foi então declamada e 
cantada, para então ser pintada e fotografada no imaginário social e urbano. 

No Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife, escrito por Gilberto Freyre em 1934, o autor 
apresenta o Recife tanto aos seus visitantes quanto aos seus moradores, revelando as primeiras imagens 
descritas da cidade e contribui na construção da imagem da Rua da Aurora, ao descrever que: “Da Rua da 
Aurora já se disse que é uma das ruas mais caracteristicamente recifenses: talvez a mais recifense. É de 
todas, a mais cortejada pelo Capiberibe. Seu nome é poético” (p. 71). 

Declamada por demais pernambucanos, destaca-se João Cabral de Melo Neto, que buscou revelar a 
imagem da vida vivida, ao falar das águas do Capibaribe, de um líquido escuro de “aquoso pano sujo”, que 
deixam a lama e se tingem de cor ao reproduzir a Rua da Aurora antes de correr para o mar (VERAS, 2014). 
A Rua é recitada também no frevo lírico de Maurício Cavalcanti, “Aurora de amor” (Op. Cit. P.348), que 
homenageou a rua com referências a partir de sua emblemática paisagem associada aos cartões-postais: 

Meu Recife eu te lembro | De Aurora à janela | Debruçada tão bela | Sobre o Capibaribe | 
O seu rio namorado | E a sorrir flamboyants | Em vermelhos rendados | E se amando no 
espelho | Sob o sol das manhãs! | E nessa lembrança […] Nessa Aurora de amor | E o 
tempo passou | E a gente cresceu | E o sonho acabou | E a gente se perdeu [...] 

Vê-se assim, da descrição e da palavra, surgir uma paisagem da Rua da Aurora que vai ser transposta para a 
representação na pintura e posteriormente na fotografia. A abordagem iconográfica da paisagem, dessa 
forma, vem como resultado do pensamento e da fala. Como observado em Veras (2014), a Rua foi 
escolhida, dentre os entrevistados, como a paisagem mais emocionante e romântica do Recife. Em que o 
sentimento relacionado à rua estava relativo às recordações de infância e aos poetas, escritores, músicos 
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que a declamam e cantam, assim como aos elementos físicos que a compõe. E a esse conjunto da Aurora, 
estaria associado o casario, as águas do Capibaribe que a reproduz invertida e espelhada e as cores dos 
Flamboyants, que estando do outro lado, na Rua do Sol, enquadram quase todos os cartões-postais que 
registram a rua. 

Nota-se, dentre os elementos citados, que as cores da Aurora refletidas no Capibaribe já apareciam citadas 
em João Cabral de Melo Neto; como os Flamboyants, elementos marcantes que emolduram e “amarram a 
fotografia” (VERAS, 2014), já aparecem homenageados no frevo. Assim, observa-se que dentre toda sua 
extensão, este recorte específico possui uma propagação e uma valorização maior. Este recorte é de fato 
uma vista emoldurada, que conforma uma imagem-paisagem (postal) que é observada a partir de 
determinada localidade (Rua do Sol) e de um ponto específico de visualização (próximo aos Flamboyants). E 
este enquadramento presente no imaginário social nos demonstra uma apreensão e uma representação 
cultural e coletiva da Rua da Aurora, reafirmando o que Besse (2014) comenta sobre “[...] a noção de 
paisagem também poder ser vista, de forma mais abrangente, como representação cultural, coletiva e/ou 
individua.” (BESSE, 2014 p.17).  

 

 

Figura 5: Cartão Postal da Rua da Aurora divulgado para vendas.                                                                                                                                                                                        
Fonte: Mercado Livre. Disponível em: <http://sproduto.mercadolivre.com.brMLB-1034040372-postal-rua-aurora-recife-pe-y-_JM>                    

Acesso em: mai. 2018. 
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Figura 6: Acrílico sobre tela - Rua da aurora enmarcada de Flamboyant.                                                                                                                                                                                        
Fonte: Sérgio Esteban (2012). Disponível em: <https://sergio-esteban-gfz3.squarespace.com/new-page-3/> Acesso em: nov. 2017. 

ABRINDO A 4° PORTA: A IMAGEM – VIVÊNCIA DA AURORA  

Ao sair do âmbito da imagem-paisagem (postal) e ir para a imagem-vivência, esta que representa a imagem 
do lugar que acompanha o ato de habitar (BERJMAN, 2008), ou seja, o ato de experienciá-lo, pode-se fazer 
um paralelo com a 4ª porta de Besse (2014), onde tem-se a paisagem como uma experiência 
fenomenológica. A paisagem passa a ter outra perspectiva, além da visão cultural e mental, ela passa a ser 
sentida, “a paisagem é primeiramente sensível, uma abertura às qualidades sensíveis do mundo” (BESSE, 
2014, p.45). A paisagem não é só o que está a nossa frente, mas tudo o que nos cerca. A partir do momento 
que vivenciamos um lugar utilizando todos os nossos sentidos e deixando que as coisas que estão ao redor 
nos toquem, podemos descrevê-lo trazendo dessa forma a experiência muda e para isso é preciso ter essa 
imersão no real. Um exemplo que pode constituir esse tipo de imersão é a caminhada, “na caminhada, no 
âmago do meu cansaço, faço aparecer o mundo tanto quanto faço aparecer a mim mesmo, num espaço 
poroso e comum que é o da paisagem.” (BESSE, 2014, p.48). 

Quando se afasta o olhar do recorte da imagem postal da Aurora e passa-se a experienciar e observar o 
cenário em sua completude, num primeiro olhar, já se pode notar que a paisagem da rua é composta - 
além das edificações que compõem seu skyline - pelas águas do Rio Capibaribe e pelas quatro pontes que 
interligam a rua em sua extensão aos bairros de Santo Antônio, São José e Bairro do Recife. São elas: Ponte 
da Boa Vista (1876); Ponte Duarte Coelho (1943); Ponte Princesa Isabel (1863); e a Ponte do Limoeiro 
(1966), esta última que conecta a Rua da Aurora à ilha do Bairro de Recife. A partir delas tem-se diferentes 
visadas e enquadramentos distintos da dinâmica existente na Rua. 

Assim, a paisagem da Aurora pode ser experienciada e apreciada a partir de diferentes ângulos e escalas de 
visão, o deslocamento na Rua e em suas proximidades proporciona uma maior percepção do cenário. Tem-
se o caminhar pelas pontes e a partir da Rua do Sol (margem oposta), ambas perspectivas em que se tem 
uma visão mais ampla dessa paisagem, como também pode-se observá-la a partir da própria rua, em uma 
escala de visualização mais próxima às edificaçõesNeste cenário, é de extrema importância ressaltar o valor 
das águas do Capibaribe como elemento compositivo desta paisagem. Associado à poética das águas que 
banham as margens da rua, é um elemento de destaque que abarca as pontes e reflete o skyline em suas 
águas. O rio proporciona uma comunhão entre o natural e o construído. Se não estivesse localizada onde 
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está e não fosse margeada pelo mesmo, a paisagem da rua provavelmente não teria o mesmo ressalte no 
imaginário social como o tem. 

Ao dirigir o olhar para a Rua da Aurora, a partir da Rua do Sol, em busca da visão postal, emoldurada pelos 
Flamboyants, vê-se como esta vista está extremamente correlacionada à fotografia e à pintura. Ao 
vivenciar a calçada neste local de visualização, percebe-se que as paradas de ônibus somadas aos fiteiros e 
camelôs informais, impedem uma aproximação maior do transeunte aos Flamboyants. Sem contar o 
período do ano em que se observa, pois, a depender da época do ano, estes exemplares exóticos não 
estarão floridos e “vivos” como nas vistas literalmente emolduradas que se obtém deste trecho. Assim, 
como elementos compositivos da paisagem, os Flamboyants possuem uma maior vivacidade na pintura e 
na fotografia do que na vivência. Ao longo desta margem, percebe-se um recorte de onde pode-se observar 
o casario em sua extensão, porém, nota-se que os Flamboyants se encontram mais afastados, não havendo 
o emolduramento da fotografia na vista do observador que caminha (Figuras 7 e 8).  

 

 

Figura 7: Casario da Rua da Aurora a partir da Rua do Sol, onde se pode observar os elementos urbanos e informais que compõem  esta visão.                                                                                                                                                                                        
Fonte: As Autoras, 2017. 

5912



 

 

Figura 8: Imagem que retrata a experiência do olhar do transeunte para a Rua da Aurora ao caminhar pela Rua do Sol, na busca da visão postal.                                                                                                                                                                                        
Fonte: As Autoras, 2017. 

Nem toda a extensão de skyline pode ser observado a partir das pontes ou a partir da Rua do Sol. A Rua do 
Sol se encerra na cabeceira da Ponte Santa Isabel. Assim, os trechos em que o olhar, a partir da ponte não 
chega, só podem ser observados numa escala mais próxima às edificações, na própria Rua da Aurora ou a 
partir do Parque da Aurora. Para este trecho, que conforma quase uma segunda metade da rua, tem-se o 
mangue como elemento que encobre a visão. Nem mesmo de barco, a partir do rio, consegue-se uma 
visualização dessa borda. Como, ao inverso, a partir da borda, não se tem uma clara visão do Capibaribe. O 
mangue “esconde” essa paisagem edificada e deixa a paisagem natural em maior destaque. 

Ao vivenciar e caminhar o trecho norte da margem, segmento que se configura no bairro de Santo Amaro, 
nota-se uma clara diferença na dinâmica existente. Percebe-se que a “poética” e o romantismo encarnados 
na Aurora, presentes na primeira parte, no Bairro da Boa Vista, com a presença das edificações 
oitocentistas tombadas não se reflete neste trecho, configurando uma área mais “apagada”, que não 
possui o mesmo valor memorial para a população. Caracteriza-se por uma ambiência com muitas 
edificações descaracterizadas ou renovadas. Alvo do setor imobiliário nos últimos anos, o local apresenta 
crescentes projetos de torres verticais com mais de 30 pavimentos sendo executados. O Parque da Aurora, 
por sua vez, apesar de seu potencial contemplativo, na prática, mostra-se como um ambiente inseguro e 
com pouca apropriação do espaço pelos moradores, dentre os quais as áreas de maior movimento 
configuram o SkatePark e uma quadra de futebol. 
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Figura 9: Margem norte da Rua da Aurora a partir da Ponte do Limoeiro, onde pode-se observar o mangue e as edificações verticais que mostram 
uma Aurora diferente da poética de sua Imagem postal.                                                                                                                                                                                        

Fonte: As Autoras, 2017. 

Ao experienciar e caminhar ao longo da Aurora, saindo do âmbito da imagem pictórica emoldurada para a 
vivência do espaço, tem-se uma percepção diferente da que o cartão-postal transmite. Sua imagem-
vivência reflete as dinâmicas e os elementos não retratados na imagem postal, fazendo-nos assim, 
compreender que a paisagem da Aurora não se resume ao casario tombado. Há um cenário muito mais 
amplo com elementos que influenciam nas formas de apreensão desta paisagem, a exemplo do mangue, 
que ao se sobrepor à natureza, esconde a paisagem edificada, criando uma forma diferente de apropriação 
e contemplação do espaço. A imagem do cartão postal é um recorte pequeno da Rua da Aurora que 
destaca o conjunto histórico e que transmite relação de escala e proporção harmônicas com os elementos 
naturais 

DESCOBRINDO AS DIFERENTES AURORAS 

Após compreender a formação da imagem-paisagem (postal) da Aurora e de observar na imagem-vivência 
que esta paisagem vai muito além da visão reconhecida no cartão-postal, tem-se então o intuito de 
visualizar e apreender quais são os tais cenários ou diferentes paisagens que configuram a Rua. Para tanto, 
a partir dos trechos entre pontes, dividiu-se a extensão da rua em três segmentos (Figura 10), a fim de 
facilitar a visualização da importância de cada um e o entendimento histórico de formação, visto que na 
raiz de sua estruturação, a Rua da Aurora foi se desenvolvendo a partir de trechos de aterramento até 
chegar a sua extensão total. Ressalta-se que esta divisão por segmentos não elimina o entendimento e a 
compreensão de que a paisagem necessita ser entendida e salvaguardada em sua completude:  
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Figura 10: Delimitação dos três segmentos para estudo.                                                                                                                                                                                        
Fonte: Google Earth, 2018, modificado pelas Autoras. 

1° Trecho (entre as Pontes da Boa Vista e Duarte Coelho): o primeiro segmento a surgir 

Este trecho (Figura 11) configura o primeiro segmento da Rua da Aurora como resultado dos aterros. Até 
1829, a rua se estendia até o limite com a Rua Formosa, atual Av. Conde da Boa Vista (FUNDARPE, 1983). 

 

 

Figura 11: 1° segmento da Rua da Aurora. Ao lado, a indicação do local de visualização e em vermelho o ponto de visada a partir do qual a vista 
foi fotografada (ângulo de visada: 120°).                                                                                                                                                                                        

Fonte: SILVA, 2017, adaptado. 

Onde hoje se encontra o Empresarial Duarte Coelho, previamente existiu a Igreja Anglicana Holly Trinity 
Church, sacrificada em 1946, para expansão do bairro e alargamento da Rua Formosa, dando lugar à Av. 
Conde da Boa Vista. Assim, deu-se a construção do edifício que se tornou um marco não só na Rua, mas em 
toda a cidade, por abrigar o icônico Cinema São Luiz, hoje tombado pela Fundarpe.  

A paisagem deste primeiro segmento configura-se pela presença de sobrados remanescentes da ocupação 
colonial (protegidos por legislação municipal e estadual), que asseguram a horizontalidade no skyline mais 
próximo à Rua da Imperatriz, em contraposição às edificações verticais próximas à Av. Conde da Boa Vista. 
Estas edificações verticais de caráter modernista, que surgiram como resultado dos Planos de Quadra da 
década de 1950, apesar de representarem por um lado, as construções feitas em nome do “progresso” e da 
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ampliação do centro secundário, passaram a incorporar esta paisagem. Hoje, a leitura urbana dessas duas 
escalas na silhueta tornou-se uma característica do local. A paisagem assim, nos conta, por meio desses 
elementos compositivos (as edificações), a história dos processos de transformação urbanística pelas quais 
o local passou durante dois períodos de tempo distintos.  

2° Trecho (entre as Pontes Duarte Coelho e Santa Isabel) 

O segundo trecho (Figuras 12 e 13), entre a Av. Conde da Boa Vista e a Rua Princesa Isabel, está atrelado ao 
aterro datado por volta de 1840 (FUNDARPE, 1983), e como continuidade ao 1° segmento, começa a traçar 
a forma desta borda do Capibaribe. A primeira construção da quadra entre a Av. Conde da Boa Vista e a 
Rua do Riachuelo foi uma casa na esquina com a Rua Formosa, que se tornou a sede do jornal A Tribuna, e 
funcionou até 1943, quando as circunstâncias da modernização da cidade resultaram na demolição da sede 
para o alargamento da Rua Formosa. Posteriormente, o local deu lugar ao Empresarial Pessôa de Mello, 
que abriga hoje, o Recife Plaza Hotel. Já na quadra entre a Rua do Riachuelo e a Rua Santa Isabel, a primeira 
construção realizada foi a moradia do Conde da Boa Vista (governador entre 1837 e 1842). A edificação 
n°405 existe até hoje e atualmente abriga a sede da Polícia Civil (FUNDARPE, 1983). 

 

Figura 12: 2° segmento da Rua da Aurora observado a partir da Ponte Duarte Coelho. Ao lado, em vermelho, o ponto de visada a partir do qual a 
vista foi fotografada (ângulo de visada: 120°)                                                                                                                                                                                             

Fonte: SILVA, 2017, adaptado. 

 

Figura 13: 2° segmento da Rua da Aurora observado a partir da Rua do Sol. Ao lado, em vermelho, o ponto de visada a partir do qual a vista foi 
fotografada (ângulo de visada: 120°).                                                                                                                                                                                                                                    

Fonte: SILVA, 2017, adaptado. 
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Observa-se que na primeira quadra existe um cenário mais heterogêneo, com a presença de alguns 
sobrados que sobreviveram à verticalização. Estes sobrados conformam o 2° trecho tombado pela 
Fundarpe, porém, necessitam de atenção por se apresentar como um dos menos conservados. Já a 
segunda quadra, que configura o 3° trecho definido pela Fundarpe, mostra-se mais homogênea e 
preservada, sendo este o recorte presente no Cartão Postal apresentado por Veras (2014). Assim, percebe-
se que ao ampliar a vista do Cartão Postal, vê-se que a paisagem configurada neste segmento é muito mais 
diversa do que o postal dá a aparecer. Vê-se importante ressaltar, ao observar a silhueta, o cuidado que se 
deve ter com o plano de fundo desta paisagem, pois, em sua extensão, nota-se a consolidação de edifícios 
verticais, dissonantes com a ambiência, que podem vir a influir negativamente na leitura e na identidade 
desta paisagem, se sobrepondo ao casario. 

3° Trecho (entre as Pontes Santa Isabel e Limoeiro): uma visão para Santo Amaro 

O segmento compreendido no bairro de Santo Amaro (entre as Pontes Princesa Isabel e do Limoeiro) tem o 
início de sua ocupação ainda no século XVIII, onde até então se configuravam as terras do Sítio das Salinas, 
tal sítio foi se desenvolvendo mais ao norte, a partir da construção da Igreja de Santo Amaro das Salinas 
(origem do nome do bairro). Ao passar dos anos, com os aterros realizados, o bairro foi tomando forma e 
se conectando às terras dos aterros precedentes da Boa Vista. 

As três primeiras edificações desta área, que tem início na esquina com a Rua Princesa Isabel, datam de 
1862. Já em 1846, tem-se a inauguração do Ginásio Pernambucano, obra do engenheiro Mamede Ferreira 
e, em 1875, foi inaugurada a edificação que atualmente abriga a Assembleia Legislativa. Estas vão compor 
as edificações de maior destaque e de tradição deste trecho. Em continuidade, nesta borda ocorreu a 
implantação das primeiras edificações de caráter residencial com circulação vertical na cidade (a exemplo 
do edifício Capibaribe), construções datadas entre 1948 e 1954 (FUNDARPE, 2010). 

 

Figura 14: 3° segmento da Aurora observado a partir da Ponte Santa Isabel. Ao lado, em vermelho, o ponto de visada a partir do qual a vista foi 
fotografada (ângulo de visada: 120°).                                                                                                                                                                                                                                    

Fonte: SILVA, 2017, adaptado. 

Como visto previamente, nem toda extensão da rua pode ser observada a partir da Ponte Santa Isabel ou a 
partir da Rua do Sol, não sendo possível nem mesmo de barco visualizar parte desta silhueta, pois tem-se a 
presença do manguezal. Assim, o olhar para esta parte do 3° segmento é feita em uma escala mais próxima 
às edificações. A paisagem que não se abre para o rio nos mostra uma Aurora mais verticalizada, com áreas 
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recentemente renovações e atualmente alvo do setor imobiliário, onde se tem a presença de projetos 
como os edifícios Jardins da Aurora, com torres de 42 pavimentos. Em apenas um pequeno trecho desta 
área existe algum tipo de proteção legislativa, que vai incluir os sobrados que configuram a Garagem do 
Remo do Clube Náutico Capibaribe, o antigo Clube Almirante Barroso (hoje casa de recepções) e mais duas 
edificações ao lado (Figura 15) dentro do Setor de Preservação Morfológica (SPM), que exige análises 
especiais para novos projetos e impede o remembramento dos lotes.  

 

Figura 15: 3° segmento da Rua da Aurora observado a partir do Parque da Aurora. Ao lado, em vermelho, o ponto de visada a partir do qual a 
vista foi fotografada (ângulo de visada: 120°).                                                                                                                                                                                                                                    

Fonte: SILVA, 2017, adaptado. 

Ao observar este 3° segmento, vê-se que o trecho inicial, próximo à Ponte Santa Isabel se apresenta com 
maior relevância histórica, enquanto o restante da extensão, que não possui proteção legislativa, tornou-se 
alvo do setor imobiliário ao longo dos anos, devido aos altos coeficientes construtivos permitidos e à 
localização privilegiada na borda do Capibaribe. Desse modo, como resultado, a área sofreu renovações 
que modificaram o caráter deste segmento do skyline, que recebeu uma verticalização (juntamente à 
tipologia das construções e os materiais utilizados) que destoa da identidade das demais construções que 
conformam o conjunto histórico da Rua da Aurora. E mesmo neste cenário de dissonância, estes edifícios 
agora são componentes desta paisagem, e espera-se que possam servir como exemplos a não serem 
replicados, a fim de que a integridade da paisagem desta frente d’água possa ser salvaguardada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a observação das duas escalas, a da imagem-paisagem (postal) e a imagem-vivência, indo além da 
representação iconográfica, tem-se como reflexão o fato da imagem-paisagem imbuída no imaginário 
social refletir uma percepção muito restrita da realidade que a ambiência da Rua da Aurora realmente é. 
Ela direciona o olhar para o casario tombado, quando esta paisagem vai além deste conjunto, e sua silhueta 
possui um caráter heterogêneo, onde os sobrados oitocentistas conformam um recorte uniforme que 
coexiste com construções de caráter modernista e edificações verticais de tipologia contemporânea, que 
passaram a incorporar esta paisagem ao longo dos anos e que contam assim a história e as transformações 
pelas quais o local passou durante diferentes períodos da história. Como afirma Besse (2014), a paisagem 
vai além da pura representação cultural, suas dinâmicas podem e devem ser investigadas. A Aurora deve 
ser lembrada também pelo casario, mas não de forma restrita. Ao vivenciar e observar a Rua e seu entorno, 
encontram-se outras imagens postais a partir de diferentes relações visuais com esta paisagem. Assim, 
entende-se a Rua da Aurora como um conjunto de diferentes cenários que configuram uma paisagem 
heterogênea, extremamente rica, e que, apesar de peculiaridades a serem consideradas em sua extensão, 
não pode ser entendida e/ou preservada de forma fragmentada como as atuais legislações o fazem. É 
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essencial ver além do recorte postal para que ela possa ser compreendida e pensada de maneira ampla e 
abrangente como paisagem. Indo, assim, além de sua imagem postal para compreender a rica realidade 
que esta paisagem conforma.  
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TORRE REFORMA: ARRANHA-CÉU E CULTURA MEXICANA 

TORRE REFORMA: SKYSCRAPER AND MEXICAN CULTURE 

TORRE REFORMA: RASCACIELOS Y CULTURA MEXICANA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo analisa a Torre Reforma, um arranha-céu construído na Cidade do México em 2016. Com base em visita ao 
edifício, este estudo de caso permite aprofundar a relação entre arranha-céu e cultura, das as soluções de projetos 
adotadas na Torre Reforma. Dentro de uma pesquisa inserida em um quadro teórico que discute as possibilidades da 
edificação em altura para o século XXI, o objetivo da análise apresentada indica possibilidades de associar características 
culturais do local de inserção à tipologia do arranha-céu. Sobre o pano de fundo cultural do México, explora-se também, 
neste artigo, aspectos relevantes das civilizações pré-hispânicas que se reapresentam na arquitetura moderna 
mexicana. Este estudo de caso foi desenvolvido inicialmente para a dissertação de mestrado concluída em fevereiro de 
2018, sobre as possibilidades de inserção do arranha-céu no século XXI. 
PALAVRAS-CHAVE: arranha-céu; Torre Reforma; cultura; México.  

ABSTRACT: 
This article analyze the Torre Reforma, a skyscraper built in Mexico City in 2016. Based on a visit to the building, this case 
study allows to deepen the relationship between skyscraper and culture, due to the design solutions adopted in the Torre 
Reforma. Within a research inserted in a theoretical framework that discusses the possibilities for the tall building in the 
21st century, the purpose of the presented analysis indicates possibilities of associating cultural characteristics of the 
place of insertion to the typology of the skyscraper. On the cultural background of Mexico, this article also explores 
relevant aspects of the pre-hispanic civilizations that are presented in modern Mexican architecture. This case study was 
initially developed for the master’s thesis concluded in February 2018 on the possibilities of insertion of the skyscraper 
in the 21st century. 
KEYWORDS: skyscraper; Torre Reforma; culture; Mexico.   

RESUMEN: 
Este artículo analiza la Torre Reforma, un rascacielos construido en la Ciudad de México en 2016. Con base en visita al 
edificio, este estudio de caso permite profundizar la relación entre rascacielos y cultura, dadas las soluciones de proyecto 
adoptadas en la Torre Reforma. Dentro de una investigación insertada en un cuadro teórico que discute las posibilidades 
de la edificación en altura para el siglo XXI, el objetivo del análisis presentado indica posibilidades de asociar 
características culturales del lugar de inserción a la tipología del rascacielos. Sobre el telón de fondo cultural de México, 
se explora también, en este artículo, aspectos relevantes de las civilizaciones prehispánicas que se presenta en la 
arquitectura moderna mexicana. Este estudio de caso fue desarrollado inicialmente para la disertación de maestría 
concluida en febrero de 2018, sobre las posibilidades de inserción de rascacielos en el siglo XXI. 
PALABRAS-CLAVE: rascacielos; Torre Reforma; cultura; México. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como base o estudo de caso apresentado na dissertação de mestrado1 concluída em fevereiro 
de 2018, que tem como tema o estudo de possibilidades de inserção da tipologia de arranha-céu no século 
XXI. O tema pressupõe, entre outros conceitos abordados naquela pesquisa, um olhar prático sobre questões 
culturais que envolvem a tipologia de arranha-céus. A análise da Torre Reforma, a seguir apresentada, está 
embasada em características culturais que são ressaltadas e reinterpretadas no bojo do movimento moderno 
no México, e que se reapresentam no estudo deste arranha-céu. Vale ressaltar que a pesquisa se desenvolveu 
com base em conceitos apresentados pelo Council On Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), um órgão 
que agrega pesquisas em diversos países, com base em levantamento das edificações em altura ao redor do 
mundo. 

Localizada na Cidade do México, a Torre Reforma foi visitada em uma viagem de estudos, no ano de 2016. 
Nessa visita, foi possível testar, diante do objeto construído, como se dá a relação da edificação em altura 
sobre o tecido urbano da cidade, tendo como pano de fundo o arcabouço cultural do México. O caráter mais 
humanizado dos arranha-céus, com projetos alinhados a preocupações contemporâneas, inclui o tema da 
contextualização, uma demanda rara ao se tratar de arranha-céus. A visita à Torre Reforma possibilitou 
explicar a possibilidade de contemplar, em projetos de arranha-céus, aspectos de identidade cultural e de 
conformação ao contexto pré-existente de forma clara ao leitor. Além do levantamento de material 
arquitetônico, o levantamento fotográfico no local, permitiu argumentar de forma clara na defesa de 
aspectos culturais e de inserção do objeto arquitetônico no contexto da cidade, pois a exemplificação por 
meio de imagens é uma estratégia recorrente no universo teórico da arquitetura.  

A estrutura do artigo é subdividida em três itens: o primeiro item, “Cultura associada a arranha-céus”, é uma 
apresentação de como estudiosos do tema abordam a questão enunciada. O segundo item, apresenta um 
panorama de como a cultura esteve presente no desenvolvimento da arquitetura mexicana. O terceiro item 
apresenta o estudo de caso da Torre Reforma, com base nos conceitos enunciados. Finalmente, o artigo faz 
uma relação, em forma de questionamento, de aspectos da arquitetura brasileira e futuras possibilidades. 

CULTURA ASSOCIADA A ARRANHA-CÉUS 

A cultura de um povo pode ser traduzida para um arranha-céu? 

Segundo o Diretor do CTBUH, Antony Wood (2014), o aspecto cultural é o menos tangível a se atingir em um 
projeto de arranha-céu, pois a cultura de uma cidade está associada aos padrões de vida, manifestando-se 
nos costumes, atividades e expressões da população. Para Robert Goodwin (2015), o mais desafiador é 
definir um sentido de expressar o contexto cultural através do design. Fazer arquitetura onde se sabe que a 
cultura permite abordar e desafiar as crenças, comportamentos e estética, requer um processo 
interpretativo e subjetivo com relação aos sensos pessoais de valores e riqueza de um projeto. Desse modo, 
Goodwin (2015) afirma que a resposta para esse desafio poderia vir de uma investigação mais profunda sobre 
a história e cultura do lugar, para que as soluções convencionais possam alcançar um modelo arquitetônico 
mais autêntico em termos modernos. 

                                                            
1 VILANOVA, Luís Henrique B. O arranha-céu no século XXI: três conceitos. Um ensaio em Porto Alegre. 2018. 241f. 
Dissertação (Mestrado) UniRitter, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura UniRitter-Mackenzie, Porto Alegre, 
2018. 
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Essa investigação mais profunda sobre a história e cultura do lugar, remete ao regionalismo de Kenneth 
Frampton em que a estratégia fundamental “[...] é mediar o impacto da civilização universal com elementos 
derivados indiretamente das peculiaridades de um local específico” (FRAMPTON, 1983, p.21, tradução do 
autor).2 

[...] a prática do Regionalismo Crítico é dependente de um processo de mediação dupla. Em 
primeiro lugar, deve ‘descontruir’ o espectro geral da cultura global que inevitavelmente 
herda; em segundo lugar, deve alcançar, através de contradição sintética, um manifesto 
crítico da civilização universal. Descontruir a cultura global é removê-la daquele ecletismo 
de ‘fin de siècle’ que se apropriou de formas alienígenas e exóticas de forma a fim de 
revitalizar a expressividade de uma sociedade enfraquecida (FRAMPTON, 1983, p.21, 
tradução do autor).3  

Pode-se dizer que essa estratégia depende de uma reinterpretação dos temas da cultura de um determinado 
local e das opções de projeto, que não são isentas. Nesse caso, com relação a uma pauta que envolve 
questões sociais implicadas na interpretação dos símbolos culturais de uma sociedade. Também como 
método a afirmação do filósofo Paul Ricoeur, que de acordo com Frampton “[...] desenvolveu a tese que uma 
‘cultura mundial’ híbrida somente se tornará uma realidade por meio da fertilização recíproca entre uma 
cultura de raízes locais, por um lado, e uma civilização universal, por outro” (FRAMPTON, apud. NESBITT, 
1965-1995, p.505). 

Ricoeur afirmou que, em última análise, tudo depende da capacidade da cultura regional 
de recriar uma tradição de raízes locais e de, ao mesmo tempo, apropriar-se das influências 
estrangeiras seja no plano da cultura, seja no da civilização (FRAMPTON, apud. NESBITT, 
1965-1995, p.506).  

As questões de identidade cultural e lugar, poderão aparecer na edificação em altura de forma literal, ou em 
características que podem ser interpretadas como indiretas, ligadas ao programa do edifício e a novos usos 
que esses arranha-céus irão fornecer. 

ARQUITETURA REGIONALISTA NO MÉXICO 

No México, na primeira metade do século XX, uma corrente arquitetônica buscou corresponder às raízes que 
definiam a identidade da arquitetura mexicana. Uma abordagem que contrariava o movimento de 
internacionalização do racionalismo moderno, que estava ganhando força ao redor do mundo4 (Deytz, 2014). 

                                                            
2 “[…] is to mediate the impact of universal civilization with elements derived indirectly from the peculiarities of a particular place”. 
(FRAMPTON, 1983, p.21). 
 
3 “[…] the practice of Critical Regionalism is contingent upon a process of double mediation. In the first place, it has to ‘deconstruct’ 
the overall spectrum of world culture which it inevitably inherits; in the second place, it has to achieve, through synthetic contradiction, 
a manifest critique of universal civilization. To deconstruct world culture is to remove oneself from that eclecticism of the ‘fin de siècle’ 
which appropriated alien, exotic forms in order to revitalize the expressivity of an enervated society.” (FRAMPTON, 1983, p.21). 
 
4 Uma arquitetura eminentemente moderna com traços de identidade local, manifesta na arquitetura moderna brasileira, desde o 
projeto para o Ministério da Educação e Saúde (1936), no Rio de Janeiro, de autoria de Lucio Costa, Niemeyer, Reidy, Carlos Leão, 
Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos no Rio de Janeiro. De acordo com Philip Goodwin, no Ministério “a inovação mais audaciosa são 
os originais quebra-luzes que protegem as paredes de vidro da fachada norte” (GOODWIN, 1943, p.106), mas além disso, com a 
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As propostas dos arquitetos buscavam uma identidade cultural, ao privilegiar os materiais locais, clima, 
costumes e possibilidades econômicas. 

Dessa maneira, arquitetos como Luis Barragan e Ricardo Legorreta ganharam destaque no cenário mundial 
por ressaltarem aspectos regionais na arquitetura moderna, imprimindo, a essa, fortes traços vernaculares 
do passado mexicano. Sob esse ponto de vista é possível citar a casa de Barragan, e o Hotel Camino Real, de 
Legorreta. Na casa de Barragan, a integração da arquitetura funcionalista internacional se mescla com a 
arquitetura vernácula mediante a adoção de ambientes vistos nas fazendas e conventos do século XVI. Já no 
Hotel Camino Real identifica-se nítida identidade cultural mexicana, sendo uma oposição à arquitetura 
internacional, vivida na década de 1960, conclui o arquiteto e historiador da Universidad Autónoma de 
Coahuila, Homero Rodriguez Deytz (2014). 

 

 

Figura 1: Pátio da Casa de Luis Barragan            
Fonte: Casa Luis Barragan. Disponível em: http://www.casaluisbarragan.org Acessado em: 09/Jun/2018 

                                                            
utilização dos brises, Lucio Costa e equipe põem em prática princípios teorizados por Le Corbusier mas que “[...] já se encontravam 
implícitos na arquitetura tradicional brasileira [...]”. (CURTIS, 2003, p.444). 
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Figura 2: Hotel Camino Real              
Fonte: Legorreta + Legorreta. Disponível em: http://legorretalegorreta.com/hotel-camino-real-mexico Acessado em: 09/Jun/2018 

Em artigo sobre arquitetura contemporânea, Deytz (2014) ressalta a importância da influência da arquitetura 
pré-hispânica nas obras de arquitetos como Augustin Hernández no Heroico Colégio Militar, na Cidade do 
México. Nessa edificação, o arquiteto se inspirou em centros cerimoniais pré-hispânicos a exemplo de 
Teotihuacan5. 

Outro arquiteto, responsável por obras que remetem à cultura mexicana anterior à vinda dos espanhóis para 
a América, é Alberto T. Araí, na obra Frontones de La Ciudad Universitária. Construídos em concreto armado 
e cobertos por pedra vulcânica, o arquiteto Yurik Kifuri Rosas (2004) descreve os frontões de formas 
piramidais, que se relacionam harmonicamente com o entorno e com a arquitetura pré-colombiana. Por se 
assentarem de forma escalonada configuram pátios entre eles, em uma arquitetura funcional, sem 
ornamentos, em que a estrutura tem a função dupla de suportar o edifício e abrigar os serviços. 

                                                            
5 “A cidade sagrada de Teotihuacan (“o lugar onde os deuses foram criados”) está situada a cerca de 50km a nordeste da Cidade do 
México. Construída entre os séculos I e VII d.C., caracteriza-se pelo grande tamanho de seus monumentos – em particular, o Templo 
de Quetzalcóatl e as Pirâmides do Sol e da Lua, dispostos em princípios geométricos e simbólicos. Como um dos centros culturais 
mais poderosos da Mesoamérica, Teotihuacan ampliou sua influência cultural e artística em toda a região, e até além.” (UNESCO, s.l. 
tradução do autor). 
 
“The holy city of Teotihuacan (“the place where the gods were created”) is situated some 50km north-east of Mexico City. Built 
between the 1st and 7th centuries A.D., it is characterized by the vast size of its monuments – in particular, the Temple of Quetzalcoatl 
and the Pyramids of the Sun and the Moon, laid out on geometric and symbolic principles. As one of the most powerful cultural centres 
in Mesoamerica, Teotihuacan extended its cultural and artistic influence throughout the region, and even beyond.” Disponível em: 
http://whc.unesco.org/en/list/414 
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Figura 3: Cidade de Teotihuacan              
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 

 

Figura 4: Heorico Colegio Militar              
Fonte: Plataforma Arquitectura. Disponível em: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779239/clasicos-de-arquitectura-heroico-colegio-militar-

agustin-hernandez-y-manuel-gonzalez-rul Acessado em: 09/Jun/ 2018 

 

Figura 5: Los Frontones de Ciudad Universitaria           
Fonte: MXCITY. Disponível em: http://mxcity.mx/2017/01/regionalismo-arquitectonico-en-los-frontones-cu Acessado em: 09/Jun/2018 
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A Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, na Cidade do México, é um exemplo da união da arquitetura 
moderna com os traços regionais da cultura mexicana. O arquiteto autor do projeto, Juan O’Gorman, cobriu 
as fachadas do edifício modernista com murais de mosaicos de pedras naturais, que representam o passado 
pré-hispânico no país. Para Maricela González, Mestre em História da Arte pela Faculdade de Filosofia e 
Letras da Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM: 

 [...] a presença de murais no excelente projeto cultural da Cidade Universitária significou o 
reconhecimento aos artistas mais relevantes do movimento muralista6, que tiveram a 
capacidade de adaptar suas obras aos requerimentos espaciais às propostas arquitetônicas 
funcionalistas que se implantaram na CU-UNAM (GONZÁLEZ, 2011, p. 34, tradução do 
autor).7 

 

 

Figura 6: Biblioteca Central UNAM              
Fonte: Gaceta UNAM. Disponível em: http://www.gaceta.unam.mx/20160505/conmemoracion-de-los-60-anos-de-la-biblioteca-central/ Acessado 

em: 09/Jun/2018 

Edificações em altura também ganharam expressão nessa arquitetura, com preocupações com a cultura, que 
se instalou no México na metade do século XX. A Torre Insignia, de 127 metros, antiga Torre Banobras, 
projetada pelo arquiteto Mario Pani, tinha como premissa conceitual ser um ícone revitalizador para a região 
onde foi projetada. O arquiteto, também autor do edifício da Reitoria e do Master Plan da CU-UNAM, buscou, 
como contraponto das fachadas em pele de vidro, típicas de uma arquitetura internacional, a forma piramidal 
e a inserção, nas fachadas laterais, de mosaicos. Pintados pelo pintor Carlos Mérida, representam os Deuses 
do período Asteca no país, assim como nas edificações de estilo modernista da cidade universitária. 

                                                            
6 Movimento artístico mexicano surgido na década de 1920 que buscava em uma arte pública de grandes dimensões uma valorização 
da história, cultura e tradições do povo mexicano. 
 
7  “[...] la presencia de murales en el magno proyecto cultural de la Ciudad Universitaria significó el reconocimiento a los artistas más 
relevantes del movimiento muralista, quienes tuvieron la capacidad de adaptar sus obras a los requerimientos espaciales y a las 
propuestas arquitectónicas funcionalistas que se implantaron en CU”. (GONZÁLEZ, 2011, p.34). 
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Figura 7: Torre Insignia              
Fonte: The Skyscraper Center. Disponível em: http://www.skyscrapercenter.com/building/sep-torre-independencia/22219 Acessado em: 

09/Jun/2018 

De maneira geral pode-se dizer que no México o movimento moderno e a cultura local andaram juntos, ao 
contrário de muitos países. A busca por uma identidade cuja fonte está no passado e na arquitetura vernácula 
dos povos pré-hispânicos é intrínseca no caráter da arquitetura mexicana. Dessa forma, alinha-se ao 
Regionalismo Crítico na busca por características arquitetônicas locais e individuais, que a distinga dos traços 
homogêneos desempenhados na prática modernista de arquitetura.  

TORRE REFORMA 

A Torre 

A Torre Reforma está localizada em terreno relativamente pequeno, de 2.800 metros quadrados em uma das 
principais avenidas da Cidade do México, a Paseo de La Reforma. Localizada em uma área de caráter 
financeiro, cultural e histórico da cidade, na esquina com a Rua Rio Elba. Essa é considerada a área mais 

5928

http://www.skyscrapercenter.com/building/sep-torre-independencia/22219


 

importante da cidade, motivo pelo qual a maior parte dos arranha-céus da cidade têm sido construída ali, 
desde o início do século XX, tendência que segue até as edificações mais recentes8. 

 

 

Figura 8: Imagem de satélite da área central da Cidade do México          
Fonte: Google Earth e diagrama realizado no software Photoshop, 2017 

 

 

Figura 9: Localização da Torre Reforma          
Fonte: Google Earth e diagrama realizado no software Photoshop, 2017 

                                                            
8 Lista dos edifícios mais altos da Cidade do México. Disponível em: http://www.skyscrapercenter.com/city/mexico-city Acesso em: 
30/maio/2018. 
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Figura 10: Arranha-céus na avenida Paseo de la Reforma. Torre Reforma no meio.              
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 

 

Considerada a mais alta edificação na capital mexicana, a esbelta torre, de 246 metros de altura e 55 
pavimentos, foi concluída em 2016, após oito anos de construção. Possui 45.000m² de escritórios, 2.500m² 
de espaço para lojas, e 2.500m² de espaços de academias e lazer, supridos por 28 elevadores localizados no 
encontro das paredes estruturais. 

 
 
                                           

 

Figura 11: Croqui conceitual da implantação da Torre Reforma no contexto da cidade              
Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/795469/torre-reforma-lbr-plus-a Acessado em: 09/Jun/2018 
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Como premissa conceitual, o escritório LBR&A Arquitectos, liderado pelo arquiteto Benjamin Romano, 
buscou a implantação do arranha-céu no contexto já consolidado, de forma adequada, tendo consciência da 
importância da Avenida Paseo de La Reforma e da área de inserção do arranha-céu. Um dos primeiros 
condicionantes foi a existência de um casarão histórico no terreno, que deveria ser preservado. 

Além dessa construção, Romano (2016) mencionou também, em entrevista dada ao CTBUH 15th Annual 
Awards9, o Bosque de Chapultepec, maior parque urbano da Cidade do México, localizado em posição 
transversal ao terreno. 

A partir dessas diretrizes, a primeira decisão projetual tomada foi a de posicionar a torre voltada para a 
esquina, deixando a casa histórica livre e em destaque, tornando-a parte do lobby. Sendo assim, conforme a 
gerente de projetos do escritório, Julieta Boy (2017), o conceito para o partido arquitetônico foi baseado na 
forma de um “livro aberto” em direção a esses atributos. As duas paredes de concreto, voltadas para Norte, 
suportam toda a carga da edificação. A terceira fachada, voltada para o sul, pode ser tomada, 
metaforicamente, como um “zíper” que une as paredes com uma estrutura metálica treliçada, permitindo 
que a estrutura do arranha-céu não tenha pilares. A ideia do “zíper”, explica Romano (2016), foi criada em 
parceria com a empresa multinacional de engenharia Arup, responsável pelo projeto estrutural do edifício. 

 

Figura 12: Planta baixa 26º pavimento              
Fonte: Case Study: Torre Reforma (2017, p. 14) 

Além disso, as lajes dos andares foram feitas usando um sistema estrutural chamado pela Arup de “vigas 
piramidais”. Cada uma dessas é como uma laje treliçada permitindo o vão livre de pilares, enquanto os 
apoios, que encontram as fundações no solo, também contam com um sistema especial de articulação que 
permite certa movimentação da estrutura no caso de abalos sísmicos, comuns na capital mexicana. 

 

                                                            
9 Premiação realizada anualmente pelo CTBUH que elege “os melhores arranha-céus do mundo” segundo o conselho. Disponível 
em: http://awards.ctbuh.org/ Acesso em: 30/maio/2018 
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Figura 13: Lado leste da Torre Reforma              
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 
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Figura 14: Lado sul da Torre Reforma              
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 

Um complexo método de engenharia foi criado também para o deslocamento da casa histórica no terreno, 
durante a construção dos nove subsolos necessários para cumprir às regras de números de vagas da cidade. 
O casarão foi recolocado, mais tarde, no local original com fundações novas e seguras. Também para cumprir 
às exigências de vagas de garagem necessárias, foi construído um edifício garagem robotizado de 15 
pavimentos, acoplado na torre, totalizando, com os subsolos 1.161 vagas de veículos. 
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Figura 15: Casarão histórico preservado              
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 

Quanto ao térreo, a preservação do casarão favoreceu como forma de se integrar o arranha-céu ao nível dos 
pedestres, atuando como um elemento de transição. A casa e o primeiro subsolo foram dedicados para áreas 
comerciais, “[...] permitindo que a vivacidade da rua penetre também no edifício”10. (BOY, 2017, p. 12-13, 
tradução do autor). 

Assim, respeitando a ideia de que o arranha-céu é uma continuação vertical da cidade, áreas de bares, 
restaurantes, piscinas e um auditório localizam-se em andares intermediários da edificação, conforme Julieta 
Boy (2017). 

                                                            
10 “[...] allow for the street activity to flow into the building”. (BOY, 2017, p.12-13). 
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Figura 16: Fotomontagem casarão integrado com o arranha-céu ao nível dos pedestres 
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 
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O contexto na preservação do casarão 

A maneira como a Torre Reforma foi inserida no seu contexto serve como estudo para a compreensão do 
“sentido de chegada”11, com foco no deslocamento e as relações de perspectivas de uso ao nível do 
observador. Essa ideia de criação de um “sentido de chegada” se complementa com a noção de “sentido de 
lugar”12, que está mais relacionado com os aspectos culturais que povoam a cidade em suas mais diversas 
manifestações. 

Ao utilizar o Google Street View como ferramenta de análise para o “sentido de chegada” da Torre Reforma, 
é possível perceber, em imagens estabelecidas pelo percurso ao longo da Paseo de La Reforma, a opção por 
uma inserção contextualizada do térreo do edifício com seu entorno. A partir da preservação das percepções 
visuais de um individuo ao caminhar pela avenida, prevalece a imagem da casa protegida que, conforme 
Julieta Boy: 

A casa histórica mantém seu valor urbano, bem como auxilia na transição da escala humana 
ao nível do pedestre para escala de um arranha-céu. A Torre Reforma, portanto, não só 
melhora a qualidade visual do skyline da cidade, mas também a experiência das pessoas ao 
nível da rua (BOY, 2017, p.12, tradução do autor).13 

 

                                                            
11 “Sentido de chegada: um estado emocional e mental que acompanha o fim das viagens de um visitante e o início de sua experiência 
no parque” (tradução do autor). 
  
“Sense of Arrival: an emotional and mental state that accompanies the end of a visitor’s travels and the beginning of their park 
experience”. Disponível em: https://definedterm.com/sense_of_arrival Acesso em: 30/maio/2018. 
 
12 “Sentido de lugar: uma referência para os aspectos físicos, emocionais, culturais, simbólicos e espirituais das relações tangíveis e 
intangíveis das pessoas com a terra e os significados associados a elas” (tradução do autor). 
  
“Sense of Place: a reference for the physical, emotion, cultural, symbolic, and spiritual aspects of people’s tangible and intangible 
relationships with the land and the meanings associated with them”. Disponível em: https://definedterm.com/sense_of_place Acesso 
em: 30/maio/2018. 
 
13 “The historic house retains its urban value, serving to transfer from human scale at pedestrian level to a high-rise building scale. 
Torre Reforma therefore not only improves the visual quality of the city’s skyline, but also the street level experience for pedestrians”. 
(BOY, 2017, p.12). 
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Figura 17: Sequência de imagens capturadas do Google Street View ao longo da Paseo de la Regorma              
Fonte: Google Earth, 2017 

Essa condição de preservação da experiência de passagem de pedestre traz à tona a ideia contextualista de 
Thomas L. Schumacher. Para ele, é preciso achar um meio-termo entre a construção antiga irrealista que está 
ali, congelada no tempo – a casa protegida –, e o desenvolvimento urbano, que modifica a paisagem existente 
– o arranha-céu. O equilíbrio entre as épocas reforça as ideias de percurso, dando sentido de continuidade e 
chegada a um trajeto que, há anos, já estava consolidado. 

 

Figura 18: Diagrama conceitual montado a partir da imagem capturada do Google Street View mostra a preservação da experiência de passagem 
do pedestre 

Fonte: Google Earth e diagramas realizados no software Illustrator, 2017 

Nesse sentido, não é tanto a importância histórica o que justifica a preservação da casa em questão. Além 
da manutenção da memória também justifica a sua preservação a salvaguarda da paisagem, como uma 
estratégia que fortalece o “sentido de lugar” e o “sentido de chegada”. 

Seguindo a ideia da relação de um arranha-céu com o contexto de um lugar já consolidado, a única percepção 
da Torre Reforma, no nível do observador, são as duas paredes de concreto que a sustentam. Embora essas 
estruturas estejam na testada do terreno com a avenida, e sigam do solo até o topo da torre, o que 
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predomina, em termos de sensação, é a permanência do alinhamento da altura do casarão com as 
edificações lindeiras, mantendo preservado o “sentido de chegada” ao local. 

 

 

Figura 19: Diagrama conceitual montado a partir da imagem capturada do Google Street View mostra a única percepção da Torre Reforma ao 
nível do observador e a permanência do alinhamento da altura do casarão com as edificações lindeiras 

Fonte: Google Earth e diagramas realizados no software Illustrator, 2017 

Finalizando a continuidade da preservação do alinhamento contextual, nota-se que há uma quebra de 
continuidade das fachadas das edificações existentes, pelas paredes estruturais em concreto do arranha-céu. 
A nova edificação permanece recuada em relação à calçada, dando importância para o casarão ao mesmo 
tempo em que abre espaço, criando certa monumentalidade para sua entrada.  

Essa falta de continuidade de fachadas históricas, a partir do recuo, é onde acontece a transição entre escalas, 
mencionada por Julieta Boy (2017). O nível do pedestre e a entrada para edificação passam a ser o caminho 
rumo ao topo do edifício, que está contextualizado, sem interferir na escala da cidade pré-existente.  
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Figura 20: Diagrama conceitual montado a partir da imagem capturada do Google Street View mostra a quebra de continuidade das fachadas das 
edificações existentes pelas paredes estruturais em concreto do arranha-céu 

Fonte: Google Earth e diagramas realizados no software Illustrator, 2017 
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Na Torre Reforma, o artificio usado para a criação de um espaço público de qualidade foi o recuo da edificação 
para o fundo do terreno. Esse simples fato, que é tão importante para a cidade e para o acolhimento do 
arranha-céu perante a comunidade, deixou apenas o casarão histórico em destaque no alinhamento da 
avenida. Essa composição abre um espaço livre e flexível que se funde com o hall da torre, convidando o 
pedestre a apropriar-se e utilizar a área. 

Dessa forma, a ideia dos urbanistas, Tom Ford e Russel Gilchrist de que os ambientes, onde esse encontro, 
entre torre e nível da rua acontece, é um dos meios urbanos mais eficazes na criação de um “sentido de 
lugar”. “O projeto de um bom ambiente urbano no térreo circundante aos edifícios é essencial para uma 
vivência de cidade agradável e prazerosa” (FORD; GILCHRIST, 2015, p.239, tradução do autor).14 

 

Figura 21: Planta baixa do pavimento térreo da Torre Reforma 
Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/795469/torre-reforma-lbr-plus-a Acessado em: 09/Jun/2018 

 

A cultura no arranha-céu 

Na Torre Reforma, a busca por uma reinterpretação da cultura mexicana também está simbolizada na 
fachada da edificação. Mas, diferentemente dos arquitetos modernistas da metade do século XX, que 
buscavam em murais contar a história dos antigos povos mexicanos, o arranha-céu expressa, nos materiais 
e técnicas construtivas, assim como Los Frontones de Alberto Arai, uma arquitetura regionalista que se difere 
dos outros arranha-céus da cidade. Segundo Julieta Boy (2017): 

As fachadas estruturais e arquitetônicas de concreto sólido são influenciadas pela 
arquitetura mexicana pré-hispânica e colonial, em que os materiais tectônicos como a pedra 
são predominantes, reinterpretados no contexto arquitetônico mexicano contemporâneo 
(BOY, 2017, p.14, tradução do autor).15 

                                                            
14 “The design of the ground plane and the urban habitat around buildings is a critical element of an enjoyable and liveable place”. 
(FORD; GILCHRIST, 2015, p.239). 
 
15 “The solid concrete structural and architectural façades are influenced by Pré-Hispanic and colonial Mexican architecture, in which 
tectonic materials such as stone are predominant, reinterpreted in the contemporary Mexican architectural context” (BOY, 2017, 
p.14). 
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Na entrevista concedida para o CTBUH, o arquiteto Benjamin Romano (2016) analisa a arquitetura do México. 
Desde os Astecas, afirma Romano, as construções foram pensadas tectonicamente16, pois terremotos são 
comuns na região da Cidade do México, e, por este motivo, estão bem preservadas até hoje. Segundo 
Romano, a premissa de que o arranha-céu deve durar 150 anos, no mínimo, foi um fator decisivo para que 
ele aprendesse com as civilizações pré-hispânicas sobre comportamentos estruturais perante os abalos 
sísmicos. O que lembra a ideia de Antony Wood (2014) de que as edificações em altura de hoje irão refletir 
na cultura dos próximos 200 anos. 

Desse modo, Benjamin Romano (2016) lembra que os astecas não faziam uma peça única de parede nas suas 
pirâmides. Na Torre Reforma, da mesma forma, as paredes de concreto são feitas em várias camadas. Foram 
feitas faixas de 70 centímetros de altura, a cada dia, dentro da forma das paredes. Foram necessários seis 
dias para completar cada andar, de modo que as junções, de um dia para o outro, adquirissem o 
funcionamento das junções de “argamassa” entre as pedras, semelhante às dos edifícios astecas. Romano 
(2016) explica que, quando ocorre um terremoto, os esforços de tração e compressão são as causas de 
fissuras nas paredes convencionais de concreto. Porém, na Torre Reforma, essas fendas já estão embutidas 
entre as camadas de concreto. Nas palavras de Benjamin Romano: “O que aprendi – com os astecas – é expor 
as junções entre as peças e permitir que elas se movam e aconteçam fissuras” (ROMANO, 2016). 

 

 

Figura 22: Juntas de restauro, utilizadas entre as pedras das pirâmides de Teotihuacan, se assemelham com as faixas horizontais de concreto das 
paredes da Torre Reforma 

Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 
 

                                                            
16 Neste caso, inicialmente o arquiteto se refere às questões tectônicas ligadas à geologia, e não à questão crítica da tectonicidade 
apontada por Frampton. No entanto, a solução encontrada, compatível com uma lógica estrutural, também se justificaria em termos 
de uma tectônica em que a forma é compatível com a solução do projeto, como fica claro nos parágrafos seguintes. 

5941



 

 

Figura 23: Detalhe das faixas horizontais de concreto de 70 centímetros para parede estrutural 
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 

As aberturas de altura tripla, estrategicamente posicionadas no centro das paredes de concreto, além de 
permitirem a entrada de iluminação para os ambientes internos, possuem a função de permitir que as faixas 
de concreto se movimentem, sem que haja ruptura durante abalos sísmicos, lembra Julieta Boy (2017). 
Localizadas a cada quatro pavimentos, entre as aberturas no meio das paredes de concreto, vigas de 
acoplamento contra o cisalhamento ajudam no controle das paredes estruturais para que não tombem 
durante terremotos. Segundo Julieta Boy (2017), em abalos de baixa intensidade estas vigas apenas limitam 
as deflexões que poderiam ser causadas. Já em abalos de alta intensidade, as vigas cedem, permitindo o 
cisalhamento, controlado, das faixas de concreto, dissipando a energia sísmica entre as aberturas garantindo 
a segurança do arranha-céu. 
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Figura 24: No meio da estrutura de concreto aparente, aberturas de altura tripla e as paredes “vigas” contra cisalhamento em eventos sísmicos 
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2016 

O resultado formal dessa operação tectônica também indica, na composição figurativa resultante sobre as 
fachadas, questões simbólicas do muralismo, de inspiração pré-hispânica, como é visto nas edificações da 
cidade universitária e na Torre Insignia. 

O arquiteto da Torre Reforma, em parceria com a Arup, buscou, com novas ferramentas, conceitos 
estruturais contra abalos sísmicos de civilizações passadas como soluções de projeto para o arranha-céu. 
Utilizados na civilização asteca, são soluções milenares que remetem à cultura de um povo, imprimindo, ao 
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edifício em altura, uma identidade única perante as demais edificações da região, garantindo a segurança 
dos usuários na ocasião de terremotos. 

PALAVRAS FINAIS 

O caráter das soluções apresentadas, tanto no contexto da preservação do casarão neo-gótico, quanto da 
cultura reinterpretada na estrutura, resultou, de uma certa forma, em respostas buscadas por estudiosos do 
tema: um arranha-céu com a identidade do local de inserção. 

Tal identidade é intrinsecamente percebida na Torre Reforma. O arranha-céu, localizado na Cidade do 
México, arcabouço de uma cidade que vive sob a influência de uma civilização de mais de dois mil anos, 
resgata, na cultura da construção asteca, soluções para um problema corriqueiro na capital mexicana: os 
terremotos. 

Independentemente da discussão que possa surtir acerca da validade de preservação do casarão neo-gótico 
junto à Torre Reforma, a permanência das visuais para casa, ali existente, e a maneira em que a edificação 
foi disposta no terreno, são características procedentes do local de inserção. O arranha-céu passa a ser 
resultado da forma urbana contemporânea, com influências de uma cultura que surge reinterpretada, 
especialmente, nas soluções estruturais da edificação em altura, caracterizando o que venha a ser o arranha-
céu no século XXI. 

A reinterpretação da cultura e um olhar aos conceitos de uma arquitetura vernacular, lembram os 
pensamentos de Lucio Costa em 1937. Em Documentação Necessária17, Lucio Costa se refere à necessidade 
de entender e conhecer a arquitetura vernácula, para extrair desse conhecimento possíveis respostas para 
uma arquitetura moderna. Respostas que o movimento moderno brasileiro buscou resgatar nas origens da 
arquitetura colonial portuguesa, como fica claro na seguinte passagem de Lucio Costa: 

Haveria, portanto, interesse em conhece-la melhor, não propriamente para evitar a 
repetição de semelhantes leviandades ou equívocos – que seria lhes atribuir demasiada 
importância –, mas para dar aos que de alguns tempos a esta parte se vêm empenhando 
em estudar de mais perto tudo que nos diz respeito, encarando com simpatia coisas que 
sempre se desprezam ou mesmo procuram encobrir, a oportunidade de servir-se dela como 
material de novas pesquisas, e também para nós outros, arquitetos modernos, possamos 
aproveitar a lição da sua experiência de mais de trezentos anos, de outro modo que não 
esse de lhe estamos a reproduzir o aspecto já morto (COSTA, 1962, p.88).  

No entanto, uma questão se apresenta: por que somente no século XXI este caminho é sugerido para a 
tipologia arranha-céu? 

Essa pergunta talvez nasça na imagem globalizada do mundo atual, que cada vez mais carece de identidade. 
Ainda, talvez, a resposta esteja em soluções encontradas em precedentes vernaculares que possuíam 

                                                            
17 “Trabalho publicado no primeiro número da revista do então Serviço ‘Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional’, do 
Ministério de Educação e Cultura”. (XAVIER, 1962, p.86). 
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características próprias, que são perdidas no mundo atual. A cada ano mais edifícios altos são construídos18, 
cidades européias, conhecidas por suas edificações baixas, passaram a aceitar o arranha-céu e adotá-los 
como solução para o processo de densificação; como é o caso de Londres, uma das cidades que mais se 
verticaliza19 no mundo. 

E por que as cidades brasileiras são avessas a esta tipologia? Ou quando a projetam, hoje, em nada se 
preocupam com o contexto ou a cultura do local? 

No Brasil a pesquisa relacionada para esta tipologia ainda é pouco explorada. Esse artigo procurou 
desmitificar a edificação em altura apontando para soluções em que estudiosos do tema creem para o século 
XXI. 

Por fim, se apresenta uma questão, apontando para o futuro. Se as bases críticas de uma possível revisão da 
tipologia arranha-céus abordada neste estudo encontram eco na noção de brasilidade presente em parte 
significativa da arquitetura moderna brasileira, por que não retomar essa base crítica? 
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TRAÇOS DA CULTURA POPULAR NA OBRA DE LUIS BARRAGÁN 

TRACES OF THE POPULAR CULTURE IN THE WORK OF LUIS BARRAGÁN 

TRAZOS DE LA CULTURA POPULAR EN LA OBRA DE LUIS BARRAGÁN  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente artigo propõe analisar a primeira fase da produção arquitetônica de Luis Barragán situada no Estado de 
Jalisco, México, entre 1927-1935. Busca contextualizar o conjunto de obras realizadas neste período, aprofundando na 
Casa González Luna (1928-1929) em Guadalajara, considerada patrimônio artístico pelo Instituto Nacional de Belas 
Artes, México, desde 2006. Propõe a reflexão sobre a relação entre a cultura local, técnicas tradicionais e a 
arquitetura moderna apontando alguns cruzamentos entre a produção de Luis Barragán e de outros arquitetos, 
artistas e fotógrafos, reconstruindo essas paisagens nos dias atuais. Analisa a relação desta produção com o 
patrimônio e a cultura local.  
PALABRAS-CLAVE: Luis Barragán; cultura local; arquitetura moderna; paisagem; Jalisco. 

ABSTRACT: 
The present article proposes to analyze the first period of the architectural production of Luis Barragán (1927-1929) 
located in the state of Jalisco, Mexico. Seeking to contextualize the set of works carried out in this period, specially the 
Casa González Luna (1928-1929) in Guadalajara, considered artistic patrimony by Instituto Nacional de Belas Artes, 
Mexico, since 2006. It proposes to reflect on the relationship between the local culture, traditional techniques and 
modern architecture pointing out some of the junctions between the production of Luis Barragán and others architects, 
artists and photographers, reconstructing these landscapes in current days. It analyzes the relation of this production 
with the patrimony and the local culture. 
KEYWORDS: Luis Barragán; local culture; modern architecture; landscape; Jalisco. 
 

RESUMEN: 
El artículo actual analiza la primera fase de la producción arquitectónica de Luis Barragán ubicada en el Estado de 
Jalisco, México, entre 1927-1935. Busca contextualizar el conjunto de obras deste período, en especial la Casa 
González Luna (1928-1929), en Guadalajara, considerada patrimonio artístico por el Instituto de Belas Artes de México 
desde 2006. Propone la reflexion entre la cultura local, las técnicas tradicionales y la arquitectura moderna, apuntando 
algunos cruces entre la producción de Luis Barragán y otros arquitectos, artistas y fotógrafos, reconstruindo el paisaje 
en los días actuales. Analiza la relación de esa producción con el patrimonio y la cultura local.   
PALABRAS-CLAVE: Luis Barragán; cultura local; arquitectura moderna; paisaje; Jalisco. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este artigo discorre sobre a vida e obra do arquiteto mexicano Luis Barragán (1902-1988) em sua primeira 
fase, alinhando-se à historiografia mexicana recente identificada nos escritos de Aníbal Figueroa Castrejón, 
Enrique X. de Anda e Louise Noelle, que situa a produção arquitetônica de Barragán em três momentos (e 
nos termos dos três autores): período arquitetura tapatía conformado pelas primeiras obras em 
Guadalajara e arredores entre 1927-1935 (CASTREJÓN, 1989); período funcionalista conformado pelas 
obras na Cidade do México entre 1936-1944 (CASTREJÓN, 1989; ANDA, 1992; NOELLE, 1996) e arquitetura 
emocional (CASTREJÓN, 1989; NOELLE, 1996) conformada pela produção arquitetônica a partir de 1945. 
Nascido em Guadalajara, passou grande parte da vida na Cidade do México, no período de conformação da 
arquitetura moderna mexicana. Aborda os contextos histórico, político, econômico, social e cultural desta 
etapa, identificando as matrizes que direcionaram Barragán e propondo alguns cruzamentos entre a 
produção de outros arquitetos, artistas e fotógrafos. O artigo evidencia obras representativas de Barragán 
deste período, reconstruindo essas paisagens nos dias atuais e sua relação com o patrimônio, a cultura e a 
identidade.  

A primeira fase da produção de Luis Barragán (1927-1935) é retomada a partir das paisagens da infância, do 
rancho da família em Jalisco, do mundo rural, da dimensão cromática dessa paisagem, das construções 
vernáculas, de modo geral, da cultura onde é formado. Como paisagem paralela entram as fotografias de 
Juan Rulfo, contemporâneo e conterrâneo de Luis Barragán. Abordam-se os contextos históricos e culturais 
nos anos da formação do arquiteto, no México e em Guadalajara especificamente, identificando as 
correntes culturais e arquitetônicas. Em sua primeira viagem à Europa, Barragán se depara pela primeira 
vez com arquitetura moderna através dos pavilhões vanguardistas de Le Corbusier e de Konstantin 
Melnikov e da exposição de Frederick Kiesler na Exposição de Artes Decorativas em Paris (Exposition 
Internationale des Arts Decoratifs et Industrials Modernes) em 1925. Nesta viagem visita a França, a 
Espanha, a Itália e a Grécia e toma contato com as ilustrações de Ferdinand Bac. Apresenta-se o conjunto 
de obras projetadas e construídas em Guadalajara entre 1927-1935 e aprofunda-se na Casa González Luna, 
1928-1929.  

AS PAISAGENS DA INFÂNCIA 

As primeiras memórias de minha infância estão relacionadas com um rancho que tinha a 
minha família nas proximidades de Mazamitla. Era um povoado rodeado de montanhas e 
formado por casas que tinham teto de telha e imensos beirais para proteger os habitantes 
das chuvas que caem nessa região. Até a cor da terra era uma cor interessante: terra 
vermelha.  (BARRAGÁN, 1976, p. 103 e 104, tradução da autora) 

 
Retomar a memória foi uma prática recorrente de Luis Barragán. Muitas de suas paisagens da infância, tais 
como a fazenda Corrales de sua família, as construções dos povoados mexicanos e sua matéria, a paisagem 
de Jalisco, lugar onde nasceu, transparecem nos traços de sua produção. Jalisco é marcada por uma 
geografia acidentada, com montanhas, rios, lagos, caminhos, percursos e pedras vulcânicas espalhadas na 
paisagem. Elementos urbanos encontrados nos povoados, não apenas no estado de Jalisco, mas também 
em seus arredores, como Michoacán, com fontes de água marcadas na paisagem, por exemplo, chamam a 
sua atenção, “em Páztcuaro, cidade onde se pode encontrar a atração do percurso ao passear entre ruas 
que se abrem em praças com árvores e fontes aumentam o sentido da beleza” (BARRAGÁN, 1951, p. 39, 
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tradução da autora). 

As paisagens mencionadas por ele, o casario dos povoados com suas paredes grossas, acabamentos 
rústicos e o uso de telha de barro são elementos arquitetônicos tradicionais que aparecem com recorrência 
na arquitetura de Luis Barragán. Suas preocupações percorriam este universo íntimo que pertencia à sua 
infância: o cheiro da madeira molhada, o reflexo das copas das árvores na represa, as cores das flores, as 
construções coloniais e suas as paredes pintadas com cal, os pátios internos das casas. 

Paisagens memoráveis e que se pode reconhecer também, por exemplo, através das fotografias de Juan 
Rulfo (1918-1986), escritor e fotógrafo, contemporâneo de Luis Barragán e conterrâneo de Jalisco que 
permite que se veja essa paisagem tanto em sua obra literária, quanto fotográfica (Figuras 1 a 6). Essa 
paisagem, as construções, seus costumes, seus significados simbólicos traduzidos em textos e fotografias.  
Muitas das quais nos ajudam a reconhecer as paisagens mencionadas por Barragán Uma elaboração 
poética que surge a partir do lugar. Homens da mesma época, vivendo no mesmo país e com temas 
convergentes1.  

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Mexicaltzingo                                               Figura 2: Ponte de Apulco em ruínas                           Figura 3: Pueblo del altiplano y Popocatépetl 
Fonte: Juan Rulfo, 1960                                              Fonte: Juan Rulfo, s/d                                                     Fonte: Juan Rulfo, s/d 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Fachada del templo de Metzitlán             Figura 5: Calle de un pueblo                                          Figura 6: Calle de Pátzcuaro 
Fonte: Juan Rulfo, 1950                                               Fonte: Juan Rulfo, s/d                                                     Fonte: Juan Rulfo, s/d 

 

                                                            
1 A proximidade hoje muito evidente entre Luis Barragán e Juan Rulfo não resultou de um contato e de trocas pessoais.   
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Mas se Barragán convoca o passado, o faz a partir do presente, pois ao mesmo tempo em que busca uma 
narrativa a partir do passado, se mantém atento à vida moderna e reinventa as suas próprias bases para 
poder projetar:  

Em meu trabalho subjazem as lembranças do rancho do meu pai, onde passei anos de 
minha infância e adolescência, e na minha obra sempre lutei por adaptar as necessidades da 
vida moderna à magia dessas saudades distantes, daqueles remotos e nostálgicos anos. 
(BARRAGÁN, 1980, p. 60, tradução da autora). 

 

Ao fazê-lo remete as paisagens de Jalisco de seu momento da infância. Tanto Luis Barragán quanto Juan 
Rulfo ao olharem para este legado o fazem com o enquadramento do moderno.  

Nascido em Guadalajara em 1902, no estado de Jalisco, na casa dos pais: Juan José Barragán e Angela 
Morfín de Barragán, localizada na rua Pedro Loza, 168. Terceiro entre 9 irmãos. Em sua infância Luis 
Barragán, passou tempo entre escolas católicas e largas temporadas na fazenda Corrales da família, 
localizada à poucos quilômetros de distância do pequeno povoado El Volantín, na zona da Sierra del Tigre à 
sudeste de Guadalajara, e próxima ao lago de Chapala. As montanhas da Sierra del Tigre, com sua 
topografia entre 2100 a 2800 metros acima do nível do mar, conformam o ponto mais alto do estado de 
Jalisco. Sobre esta zona montanhosa coberta por bosques e terra colorida (o solo é composto por tepetate, 
charanda e topure, três tipos de terra que dão variedade nas cores). A vegetação predominante descrita no 
site da Secretaria de Cultura do Estado de Jalisco e com nomenclatura local são pino, encino, roble, 
madroño, fresno, pinabeto, oyamel, huizache, palo dulce, granjeno, acebuche, izote, colorín, tejocote, 
pinguica, zarzamora, maguey pulquero e nopal. Resultando em uma paisagem montanhosa com pinheiros, 
carvalhos, magueis e cactos.  O clima é semiseco, e a temperatura média é 17 graus centígrados. Sobre o 
maciço montanhoso se encontram alguns povoados com traçado regular em quadrículas com uma praça 
principal ao centro, entre eles: Mazamitla, Manzanilla de la Paz e Concepción de Buenos Aires. Ainda hoje 
permanecem nestes povoados as ruas de pedras, casas de adobe com estrutura de madeira e cobertura 
com telhas de barro. (Figura 7). Esses povoados se mantiveram isolados até a década de 1960 quando foi 
executada uma estrada de ligação entre Mazamitla e a estrada federal Morelia. Até então a comunicação à 
Guadalajara era feita por cavalos (para descer as serras), de barco (para cruzar o lago de Chapala) e de trem 
(até Guadalajara). Essa vivência com a vida local deixou a Barragán, segundo Miquél Adriá, “todo o vínculo 
com a terra e as tradições, o amor pela vida rural, o enraizamento com a paisagem tapatía e paixão por 
cavalos” (ADRIÀ, 2016, p. 57, tradução da autora).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mazamitla, Jalisco                                                                     
Fonte: Autora, 2017                                               
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O que permanece hoje da fazenda Corrales são ruínas de adobe, cercas, um tanque de água retangular - 
bebedouro para cavalos - e um volume edificado na cor branca onde ainda se encontram o telhado com 
estrutura de madeira e telhas de barro e um pequeno vestíbulo de acesso à casa. Neste espaço avarandado 
está construída uma escada que recebia adornos e objetos (Figuras 8 a 11). Esse volume escalonado 
aparece em diversos momentos na obra de Barragán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Paisagem nas proximidades do rancho da família de Luis Barragán                                                                 
Fonte: Autora, 2017                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Figura 9: Ruínas do rancho da família de Luis Barragán                                                                 
                                                                                                                                                                   Fonte: Autora, 2017                                               
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Figura 10: Bebedouro para cavalos                                                                              Figura 11: Volume escalonado 
                   Ruínas do rancho da família de Luis Barragán                                                           Ruínas do rancho da família de Luis Barragán       
Fonte: Autora, 2017                                                                                                         Fonte: Autora, 2017                                               

Na década de 1940 o governo de Jalisco construiu uma barragem no rio Pasión, conformando uma represa 
e inundando os currais da fazenda Corrales. Esses espaços que separavam os animais, construídos com 
muros de pedra, se encontram submersos e o que permanece hoje na paisagem são vestígios desses 
muros, linhas de pedras desenhadas na superfície da água (Figura 12 e 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Vestígios de muro na paisagem                                      
Fonte: Autora, 2017                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                  Figura 13: Localização rancho da família de Luis Barragán                                     
                                                                                                                                           Fonte: Desenho elaborado pela autora, 2017                                                                                                      
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CONTEXTOS HISTÓRICO E CULTURAL E OS ANOS DE FORMAÇÃO 

Quando Luis Barragán nasceu, o México passava pelo regime político de Porfírio Díaz (1830-1915) que 
durou por mais de três décadas entre dois momentos: 1877 a 1880 e 1884 a 1911. Este período ficou 
marcado por uma estabilidade política e crescimento econômico. O discurso político de Porfírio Díaz 
promovia a modernização do país, que se fez através do desenvolvimento de infraestruturas com 
investimentos estrangeiros, através da expansão de estradas, de linhas ferroviárias e de portos. A cultura 
oficial promovia uma aristocracia mexicana, com a pintura e a arquitetura a serviço da ideologia do Estado 
(ANDA, 1995, p. 149). Arquitetos de fora do país foram contratados pelo governo para projetarem diversos 
edifícios de caráter público resultando em um ecletismo arquitetônico. As estruturas de ferro chegavam de 
navio e de certo modo, as técnicas construtivas europeias foram incorporadas na construção desses 
edifícios resultando em arquiteturas sob moldes europeus. Foram trazidos também materiais como 
mármores, granitos, bronze e vidro (ANDA, 1995, p. 150). Edifícios icônicos na Cidade do México como o 
Palácio de Comunicações (atualmente Museu Nacional de Arte) de 1908; o Palácio dos Correios de 1902-07 
e o Teatro Nacional (Palácio de Belas Artes) de 1904-342. foram projetados por arquitetos italianos. O 
primeiro por Silvio Contri e o outros, ambos projetados por Adamo Boari. Eram profissionais liberais a 
serviço do Estado responsáveis pela produção de edifícios emblemáticos da cidade. Este período ficou 
conhecido como a “paz porfiriana”, na qual o investimento de capital estrangeiro encontra espaço para a 
construção.  

Guadalajara naquele momento apresentava na paisagem urbana, além das construções coloniais de adobe 
e pátios internos, este novo modelo de cidade aos moldes franceses com características remanescentes do 
porfiriato: traçado urbano em diagonais, praças, monumentos, armazéns e casas neoclássicas, 
evidenciando traços de uma arquitetura eclética. Desde 1888 conectada pela linha férrea com a Cidade do 
México, uma cidade provinciana em crescimento.  

Este período reconhecido pelo início da modernização do país, com padrões europeus apropriados tanto na 
educação como na própria conformação das novas cidades, culminou em um movimento social em 1910 
que questionava os aspectos da estrutura social no país: a divisão das terras, as relações de produção e a 
distribuição de benefícios econômicos, a defesa da riqueza natural do país e da educação nacional (ANDA, 
1995, p.150). Francisco Madero (1873-1913) lança uma campanha oficial contra a reeleição de Porfírio Díaz 
e se promove como candidato à presidência. De modo a minimizar as distâncias sociais existentes e, em 
uma busca de resgate e defesa dos valores culturais mexicanos, inicia o período da Revolução marcado por 
um enorme período de instabilidade política e confrontos entre os revolucionários. Emiliano Zapata (1879-
1919) escreve o Plano de Alaya em 1911 junto com o professor Otílio Montaño (1877-1917) pela luta da 
reforma agrária no sul do país, de modo a restituir as terras dos povoados retiradas por Porfírio Díaz, e 
redistribuir parte das terras das grandes fazendas à população local. Ao norte do país, Pancho Villa (1878-
1923) liderava o exército División del Norte. Venustiano Carranza (1859-1920) toma a presidência em 1915 
e conforma a Constituição Liberal em 1917 a partir de demandas sociais como a reforma agrária, por 
exemplo. A busca da tradição local culmina com o neocolonial como movimento arquitetônico daquele 
período (ANDA, 1995, p. 164). O arquiteto Federico Mariscal (1881-1971) é um dos principais 
representantes desse movimento neste período, e sua obra reflete a relação entre identidade nacional e 

                                                            
2 A construção foi interrompida na caída do porfiriato e terminada em 1934 pelo arquiteto Federico Mariscal (1881-1971). O 
edifício simbólico da ditadura foi retomado durante a Revolução, que não só resgatou o edifício como o nomeou como “Palácio” 
agragando usos culturais ao edifício (ANDA, 1995, p. 162).  
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patrimônio histórico. Segundo Enrique X. de Anda, arquiteto, professor e pesquisador na Faculdade de 
Arquitetura e de Filosofia e Letras da UNAM, o neocolonial foi determinante porque era a imagem mais 
próxima aos valores estéticos do nacionalismo.  

As influências artísticas neoclássicas europeias começam a ser altamente questionadas e artistas deixam de 
pintar em pequenos formatos passando a expressar à coletividade a imagem da história do país através do 
muralismo. Estes murais com enormes formatos representam uma estética local conformando uma nova 
narrativa da história do México e celebrando o processo revolucionário através de novas técnicas e novos 
suportes, evocando um caráter monumental. Fica marcada, neste período, a busca de uma identidade 
cultural com uma carga simbólica bastante significativa, representando o povo mexicano como um todo e 
incluindo povos indígenas, entre eles os náhuatles, mayas, zapotecas, mixtecas, huastecas, huicholes, 
lacandones, entre outros, antes esquecidos nas representações do século XIX. Essa ruptura retoma o 
passado pré-colombiano aplicando novos conceitos de beleza no popular e na vida cotidiana (EDER, 1990, 
p. 102). Ainda que com ideologias distintas entre si, Diego Rivera (1886-1957), David Alfaro Siqueiros (1896-
1974) e José Clemente Orozco (1883-1949) apropriam-se das técnicas do muralismo para pronunciar seus 
ideais e imaginários tomando como base o espírito nacionalista.  

Foi a época na qual, sob o governo de Álvaro Obregón (1920-1924) foi criada a Secretaria de Educação, sob 
coordenação de José Vasconcelos (1882-1959), fomentando o desenvolvimento de programas educacionais 
em uma escala nacional, incluindo a difusão da cultura na alfabetização e nas atividades artísticas 
populares (ANDA, 1994, p. 168). O muralismo foi então uma estratégia de educação através das imagens, 
levando ao povo os ideais revolucionários e acontecimentos históricos. José Vasconcelos assume o cargo de 
Secretário de Educação incluindo a cultura em suas demandas, e não apenas constrói inúmeras escolas, 
como reformula todo o processo didático no país, assumindo a mestiçagem na formação no povo 
mexicano, tema de seu livro La Raza Cósmica (1925). 

Neste contexto, Luis Barragán entra na Escola Livre de Engenharia de Guadalajara em 1919 (fundada em 
1901 pelo engenheiro licenciado Don Ambrosio Ulloa), que oferecia também aos estudantes a possibilidade 
de obtenção de título de engenheiro e arquiteto através de cursos extras de Composição e História da Arte 
e, e da elaboração de um trabalho específico ao final do curso (GORTÁZAR, 1975, p. 12). Barragán obtém o 
título de engenheiro civil especializado em obras hidráulicas em 1923 e inicia os estudos para a obtenção 
do título de arquiteto sob orientação de Agustín Basave. 

Em uma entrevista para Alejandro Ramírez Ugarte em 1962, ao falar sobre a sua formação e do trabalho 
com seu irmão engenheiro Juan José, Barragán afirma: 

Agustín Basave foi um homem que despertou muita inquietude entre os estudantes pelas 
artes no geral [...]. Poderia dizer que Agustín foi o que despertou muitas vocações e assim 
foi que comecei a me interessar pela parte artística, a qual não tínhamos nenhuma 
preparação; eu comecei a me interessar por tudo isso por ter trabalhado com projetos de 
casas e outras construções com meu irmão. (BARRAGÁN, 1962, p. 72 e 73, tradução da 
autora).   
 

Entre 1924 e 1925 Barragán visita pela primeira vez a Europa acompanhado de seu professor Agustín 
Basave, e em seu retorno ao México, a Escola de Arquitetura já não existia mais, não conseguindo obter seu 
título de arquiteto. Essa viagem redimensionará a sua relação com a paisagem. 
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PRIMEIRO ENCONTRO COM A EUROPA 

Foi nesta viagem que fiz pela Europa inclusive, uma viagem na qual aprendi a língua 
francesa e visitei exposições, não me preocupando especialmente – ou absolutamente 
nada – pela arquitetura. Foi uma visão geral da história da arte através de suas principais 
nações, visitando como as chamavam ´cidades de arte´ da Europa. (BARRAGÁN, 1962, p. 
73, tradução da autora).   

 
Entre 1924 e 1925, Barragán realiza seu primeiro encontro com a Europa saindo do México pelo porto de 
Veracruz. Conhece a França, a Espanha, a Itália e a Grécia. Ainda afirmando que não foi uma viagem 
especificamente de estudos, é neste momento que Barragán toma contato pela primeira vez com a 
arquitetura moderna europeia; com os jardins, ilustrações e contos de Ferdinand Bac (1859-1952); e com 
os pátios sombreados, jardins e espelhos d’água de Alhambra. Tais lugares são relembrados por ele ao falar 
de suas memórias, da importância de ver e de suas experiências que se refletem também na sua produção 
arquitetônica. Passou um ano e meio na Europa conhecendo lugares, visitando exposições e investindo em 
sua biblioteca pessoal. Escreve uma carta aos seus pais desde Paris, em 1924, e diz o seguinte: “Sigo 
conhecendo lugares que me parecem muito bonitos. Estou fazendo desenhos para logo mostrá-los e o Dr. 
Zuloaga tem tirado muitas fotos. Também compro postais de tudo o que vou vendo”. (BARRAGÁN, 1924, p. 
139, tradução da autora). A cada viagem Barragán selecionava e guardava postais, e até hoje se mantêm 
guardados na Fundação Barragán na Cidade do México.  

O contato de Luis Barragán com a arquitetura moderna se deu ao visitar a Exposição de Artes Decorativas 
em Paris (Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industrials Modernes) em 1925. Apesar do caráter 
temporário, foram apresentados na exposição alguns pavilhões que se contrapunham com a arquitetura 
neoclássica vigente, oferecendo uma primeira tentativa de síntese de posições contrárias (GARAY, 2004, p. 
10 e 11). É a partir desta exposição que anos mais tarde surge o termo Arte Déco. A maioria dos pavilhões 
mantinham o caráter neoclássico, mas apareceram dois pavilhões com ideais vanguardistas (cubista, 
futurista e construtivista): o pavilhão “L’Sprit Nouveau” de Le Corbusier (1887-1965), e o pavilhão soviético 
de Konstantin Melnikov (1890-1974), contrapondo a esses ideais neoclássicos e com resistência às artes 
decorativas. O austríaco Frederick Kiesler (1890-1965) apresentou a exposição “Cité dans L’Espace”, 
também com expressão vanguardista. De todo o conjunto apresentado na Exposição, são essas as 
arquiteturas que impressionaram Barragán.  

Nesta mesma Exposição, o paisagista francês, e também ilustrador e escritor, Ferdinand Bac (1859-1952), 
também apresentou alguns jardins. Luis Barragán visita esses jardins e toma contato com suas 
publicações11, despertando seu interesse por jardins e pelo desenho de paisagem. As ilustrações e textos de 
Bac tiveram forte impacto no jovem mexicano recém chegado ao velho continente e induziram sua vivência 
ao passar pelos jardins das vilas italianas, pelas paisagens de Andalucia, pelos pátios, pelos espelhos d’água 
e pelos jardins de Alhambra e de Generalife em Granada (ZANCO, 2002, p. 46). Barragán escreve um texto 
alguns anos depois dizendo “é preciso buscar que as casas sejam jardins, e que os jardins sejam casas”. 
(BARRAGÁN, 1931, p. 15).  

Nesta mesma viagem Barragán visita Alhambra. Fica deslumbrado com a fortaleza vermelha, seus 
caminhos, jardins e fontes. Elena Poniatowska, em uma entrevista com Barragán, pergunta porque ele fazia 
portas tão pequenas, seguidas de um corredor e que abruptamente se abriam em um recinto com tetos e 
muros altos. Barragán responde comentando a sua experiência no pátio Arrayanes:  
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Para visitar o Pátio Arrayanes em Alhambra se caminha por um túnel muito pequeni – eu 
nem podia ficar reto – e em um dado momento, independentemente do cheiro dos 
arrayanes e dos mirtos que chegava no túnel, se abre um espaço maravilhoso com pórticos 
muito contrastados nesse pátio contra os muros cegos e o ruído da água. Jamais me esqueci 
desta emoção. (BARRAGÁN, 1976, p. 115, tradução da autora).  

 

Localizada na cidade de Granada na Espanha, Alhambra salta os olhos sobre a colina La Sabika. Palácios 
muçulmanos e estruturas cristãs do século XVI. Recintos com plantas retangulares que se abrem para 
pátios. Passagens sombreadas, arcadas colunadas, fontes de água e tanques, e um sistema de irrigação 
composto por canais. Com ricos detalhes em arabesco e azulejos pintados, a arte islâmica em máxima 
potência. Azul, vermelho, amarelo e dourado. Os jardins ganham presença e fazem parte do todo. A água 
no pátio Arrayanes vira espelho, refletindo sua arquitetura. Alhambra surpreende também pelas suas 
vistas. (Figuras 14 e 15). Do alto da colina é possível avistar as mais variadas paisagens, picos nevados e 
uma vegetação tropical (ANTEQUERA, 1961, p. 14). Luis Barragán reconhece a relação com a paisagem, a 
relação entre os espaços internos com áreas externas, a presença constante da água através das fontes e 
espelhos d’água e utiliza essas relações posteriormente em sua própria produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Alhambra                                                                                                                                                   
Fonte: René C. Taylor, 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Figura 15: Planta arquitetônica de Alhambra  
                                                                                                                                                       Fonte: Marino Antequera, 1961                                                                                                                                                                                                                                 
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RETORNO AO MÉXICO 

Os telhados coloridos, as fontes e os vasos com flores são elementos que alegram e dão 
vida. Tenho colocado cuidadosamente estes elementos com a ambição de que as casas 
sorriam mesmo embaixo da chuva (BARRAGÁN, 1931, p. 16, tradução da autora). 
 

Após seu retorno ao México, Barragán trabalha como engenheiro hidráulico junto com seu irmão Juan José, 
para a Zona de irrigação do lago de Chapala, Jalisco (região próxima ao rancho da família e cidade em que a 
família também passava verões) e inicia seus primeiros projetos de casas unifamiliares em Guadalajara 
(Casa Robles León, 1927-1928; Casas Robles Castillo, 1927; Casa González Luna, 1928-29; Casa Cristo, 1929; 
entre outras). 

Sob esse aspecto, nessa primeira fase de Barragán, entre 1927-1935, seus projetos respondem às 
demandas dos clientes incorporando elementos arquitetônicos tradicionais e a relação entre os espaços 
internos com as áreas externas. Trata-se de um conjunto residências para clientes particulares. Algumas 
dessas casas localizam-se no centro histórico consolidado de Guadalajara, e a maioria em novos bairros que 
surgiam naquele momento, como o bairro Americana. Apesar das marcas do tempo, essas casas resultam 
em verdadeiras joias entre a malha urbana de Guadalajara. Barragán começa a trabalhar já neste momento 
o desenho dos espaços externos, dos pisos, dos pátios, e como ele mesmo diz, “arquitetura exterior”, na 
busca de uma linguagem própria (PALOMAR, 1994, p. 22). A revista Artes de México publicou uma edição 
completa sobre a obra de Luis Barragán e Octavio Paz abre a revista um artigo dizendo que Barragán era 
moderno, mas não modernista, pois segundo ele, para sermos modernos de verdade, precisamos antes nos 
reconciliar com nossa tradição:  

Na arquitetura popular mexicana se funde a tradição indígena pré-colombiana com a 
tradição mediterrânea. As formas são cúbicas, os materiais são os que se encontram em sua 
localidade e os muros estão pintados com cores vivas – vermelhos, ocres e azuis – com a 
diferença dos povoados mouros que são brancos. (PAZ, 1994, p. 17, tradução da autora).  

Barragán reconhece a beleza da arquitetura dos povoados mexicanos (Figuras 16 a 20) e incorpora os 
elementos da cultura popular. Inclui em sua arquitetura arcos, pátios, fontes, pérgolas (Figuras 21 a 40). 
Atento à passagem da vida pública para a vida íntima, aparecem caminhos, jardins e vestíbulos nas 
entradas das casas. Explora o uso de terraços jardins com coberturas planas. Já nessa primeira fase inicia 
experimentos com jogo de luz nos ambientes internos através da entrada de luz natural por claraboias, 
através de vidros pintados e de elementos vazados de madeira. Estes elementos filtram a luz natural 
promovendo uma luz difusa dentro dos ambientes. Esse imaginário é flagrado também nas ilustrações de 
Ferdinand Bac.  

 

 

 

 

 

Figuras 16 a 20: Povoados mexicanos, Jalisco                                    
Fonte: Autora, 2017                                                                                                      
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Figuras 21 a 40: Conjunto de obras de Luis Barragán em Guadalajara                                    
Fonte: Autora, 2017                                                                                                      

Na Casa González Luna (1928-29) por exemplo, a pérgola de concreto da cobertura, tem o mesmo desenho 
das estruturas de madeira dos beirais das casas de Mazamitla. As portas de madeira são exatamente como 
as portas de madeiras dos povoados mexicanos de Jalisco e Michoacán. Lugares de memória.  

Surge em Guadalajara, em 1929, uma revista quinzenal de cultura chamada Bandera de Pronvíncia e com 
ela diversas reuniões e debates entre intelectuais. Seus principais membros foram os escritores jalisienses 
Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Agustín Yánez, Esteban A. Cueva, José G. Cardona Vera, Emmanuel Palacios e 
Efraín Gonzalez Luna. Abriram os encontros para diversos jovens, escritores e artistas, expandindo a 
discussão para além do estado de Jalisco. Contribuíram jovens de Veracruz, Sonora, Zacatecas e Colima. 
Luis Barragán, e seus amigos Ignácio Díaz Morales, e Rafael Urzúa participaram dessas discussões e 
contribuíram com textos e ensaios. O grupo denominado por eles “sem número e sem nome” se encontrava 
semanalmente para debaterem temas atuais relacionados principalmente a cultura e de uma certa forma 
como resistência aos modos da cultura impostas por Porfírio Díaz, e tendo como resposta a busca de uma 
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realidade nacional. Alinharam-se enquanto pensamento a outro grupo de escritores “Los 
Contemporáneos”, no qual Carlos Pellicer fazia parte, e que também produziam publicações relacionadas a 
arte e cultura mexicana da primeira metade do século XX. Bandera de Província tinha como manifesto a 
retomada da voz aos povoados, lugar onde para eles, vivia-se o essencial, o verdadeiro, longe do francês e 
do inglês (PALOMAR, 2014, p.22). De uma certa maneira essa articulação de fenômenos culturais 
conformariam a construção de identidades nacionais. Gerardo Murillo Cornado, conhecido como Dr. Atl 
(1875-1964), Jesús “Chucho” Reyes (1880-1977) e José Clemente Orozco (1883-1949) eram alguns dos 
representantes do movimento artístico em Jalisco e também em suas obras expressavam a busca de uma 
identidade nacional “verdadeiramente” mexicana.  

As publicações de Ferdinand Bac que Barragán levou para o México por exemplo, Jardins enchantés e Les 
Colombières, ambas de 1925, serviram de forte influência inclusive para seus amigos, Ignacio Díaz Morales 
(1905-1992), Rafael Urzúa (1905-1991) e Pedro Castellanos (1902-1961), refletindo em suas arquiteturas 
(Figuras 41 a 43). A produção arquitetônica dessa geração de arquitetos, Luis Barragán, Ignacio Díaz 
Morales, Rafael Urzúa e Pedro Castellanos, ficou conhecida como “Escuela Tapatía de Arquitectura” 
(CASTREJÓN, 1989, p. 72), que apesar de motivados pelas vanguardas europeias não conseguiam 
desprender-se totalmente da vertente neocolonial vigente neste momento em Guadalajara. Barragán 
encontra no desenho de jardins a liberdade para exercer a imaginacão, e comenta: 

Embruxar o lugar, embruxar os pátios, os cantos dos jardins e até ligar os jardins às casas, 
colocar um pouco de jardim dentro dos ambientes internos – esse movimento foi devido à 
Ferdinand Bac, interpretado por Nacho Díaz, Rafael Urzúa e por mim. (BARRAGÁN, 1962, p. 
80, tradução autora).  

Observar com atenção os jardins que Barragán olhava é relevante para a compreensão de sua obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Ilustração Ferdinand Bac                             Figura 42: Ilustração Ferdinand Bac                           Figura 43: Ilustração Ferdinand Bac                                  
Fonte: Ferdinand Bac, 1925                                           Fonte: Ferdinand Bac, 1925                                          Fonte: Ferdinand Bac, 1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

A CASA GONZÁLEZ LUNA 
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Declarada patrimônio artístico pelo INBA (Instituto Nacional de Belas Artes3) desde 2006, e mantida pela 
ITSEO4 – Universidade Jesuíta de Guadalajara - desde 2001, a casa encontra-se em excelente estado de 
preservação. Atualmente funciona como um centro cultural e foi renomeada como Casa Clavigero, em 
homenagem ao jesuíta Francisco Xavier Clavigero5 (1731-1787) pelo seu trabalho com os indígenas e a 
favor de independência cultural dos mexicanos. A casa está localizada na rua José Guadalupe Zuno 2083, no 
bairro Americana, uma área predominantemente residencial.  A casa foi projetada e construída para Efraín 
González Luna (1898-1964), influente intelectual, ativo politicamente em Guadalajara, tradutor de Kafka e 
Joyce, que participou ativamente da revista Bandera de Provincias6. Através dos encontros da revista 
estabeleceu amizade com o jovem arquiteto Barragán (ZANCO, 2002, p. 49). González Luna viveu na casa 
com sua família até 1964.  

Implantada em um lote profundo, o terreno de 1750m2 ocupa toda a extensão da quadra. Barragán toma 
partido das diferentes cotas de níveis entre as ruas adjacentes e implanta platôs escalonados para vencer 
esse desnível ao longo do terreno. Pelas duas ruas é possível o acesso à casa através de jardins. Composta 
por blocos e pátios, a volumetria relembra uma ilustração de Ferdinand Bac, com desníveis, pórticos e 
fontes. O acesso principal, com orientação norte, se dá a partir de um percurso da rua até o volume 
edificado composto por um pequeno jardim e um espelho d’água no formato quadricular já um pouco 
elevado em relação ao nível da rua. Uma escada conduz diretamente ao nível superior, para a biblioteca, 
para a capela particular de González Luna e para o terraço-jardim, num acesso independente e, pelo 
vestíbulo, conformado por um pórtico com arcos, há uma porta de madeira detalhada e demarcada, 
levando diretamente para a área social. Neste vestíbulo há um jogo de luz, e a cor azul do teto lava todo o 
ambiente de azul, em uma espécie de filtro entre fora e dentro. A construção segue em um eixo 
longitudinal norte-sul, onde do lado leste encontram-se os dormitórios que se comunicam entre si 
orientados para um pátio na lateral, e do lado oeste encontram-se a cozinha e áreas de serviços com acesso 
ao pátio posterior. No pavimento superior, o eixo está marcado por uma pérgola de concreto localizada no 
terraço-jardim, conformando uma área sombreada entre o lado externo e o interno da casa. A partir do 
terraço jardim é possível ter vista para os jardins circundantes da casa e contato com o céu. Também há um 
acesso interno ao nível superior, através de uma escada, conformando o volume mais alto da edificação. 
Esta escada interna conecta-se com a escada externa através de uma porta, em um dos patamares. Os 
materiais utilizados na casa são típicos da região de Jalisco: paredes de adobe e pinturas de cal, pisos de 
pedra, ladrillo perón (tijolo de barro) e madeira. Elementos tradicionais das casas tapatías. O domínio dos 
detalhes é evidente, toda a marcenaria é trabalhada em ricos detalhes: guarda corpos, portas de madeira 
maciça, biombos. O desenho da marcenaria faz parte do todo. As aberturas são estrategicamente 
posicionadas e trabalhadas de diversas maneiras de modo a filtrar a luz: zenitais, janelas altas, 
semicirculares, quadradas, retangulares e não permitem uma vista direta ao exterior. São anexados vidros 
soprados com figuras geométricas e elementos vazados de madeira oferecendo em cada ambiente uma 
atmosfera distinta. A luz é difusa tornando a casa em um ambiente introspectivo. A luz define a qualidade 
do espaço e é distinta de acordo com cada estação do ano. As sombras das árvores nos jardins e nos pátios 

                                                            
3 Órgão cultural do Governo mexicano cujo objetivo é preservar e difundir o patrimônio artístico do México. Site oficial: 
http://www.inah.gob.mx/es/  
4 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Site oficial: http://www.iteso.mx/ 
5 Autor de Historia Antigua de México, 1789.   
6 A Casa González Luna foi projetada e construída durante o período da guerra cristera em Jalisco (1926-1929), conflito armado 
entre os católicos e o Governo.  
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oferecem um micro clima, protegendo das altas temperaturas de Guadalajara. Barragán trabalha o desenho 
dos pisos externos, e a relação entre interior e exterior expressa em toda sua obra que se inicia já neste 
momento (ZANCO, 2010, p. 35). As estratégias projetuais de Barragán através de elementos como escadas 
externas, pátios, fontes aparecem já nesta primeira casa e se desdobra recorrentemente em toda sua obra. 
Em 1930 González Luna convida Ignácio Díaz Morales para realizar a ampliação da casa, anexando uma sala 
de música, dois dormitórios e um banho em um volume transversal à construção existente. E no pavimento 
superior, a ampliação da biblioteca e do terraço jardim (Figuras 44 a 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Casa González Luna                                                                                Figura 45: Casa González Luna                                   
Fonte: Autora, 2017                                                                                                  Fonte: Autora, 2017                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Conjunto de plantas da Casa González Luna                              
Fonte: Desenho elaborado pela autora, 2017                                            

CONCLUSÃO 

É possível identificar no conjunto de obras de Luis Barragán nesta primeira fase a recorrência de alguns 
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procedimentos: o desenho da luz, a presença da água, a dimensão cromática, o uso de elementos 
vernáculos. Barragán buscou configurar atmosferas interiores, lugares de serenidade, às vezes, de 
introspecção, nos quais o jogo de luz e o posicionamento das aberturas, por exemplo, fossem sempre 
imprescindíveis. Realizou um trabalho persistente com a luz, configurando uma singular luminosidade 
através das janelas e aberturas que aparecem desde suas obras iniciais em Guadalajara. Usa um dourado 
constante, obtido através do uso de vidros na cor âmbar, para criar ambientes em tons amarelados. 
Estratégias que em um primeiro momento podem passar despercebidas, de limites invisíveis que variam de 
acordo com a estação do ano, se há sol ou chuva e funcionam como filtros sensoriais. Chama atenção aos 
elementos vernáculos, faz referência às antigas fazendas dos povoados mexicanos com o uso de vigamento 
de madeira nos tetos, o uso de materiais locais e a configuração de pátios, além de objetos cotidianos da 
cultura popular - as cerâmicas, os vasos, as esferas de vidro, os adornos religiosos. Usufrui da presença da 
água através das fontes, uma evidente interlocução com Ferdinand Bac. Constitui forte relação com a 
topografia e o desenho dos jardins que o devolve à memória de infância a experiência da paisagem original, 
vínculo com a natureza. 

Traços da cultura local são presentes e bem marcados em sua obra, desde a primeira fase. Tanto em seu 
próprio discurso, quanto em sua prática, Barragán fez uso dos saberes locais e tradicionais, transformando-
os a seu tempo. Essa relação muito próxima entre cultura regional e arquitetura e seu modo de pensar e 
fazer, a sua época, fez de sua arquitetura patrimônio, memória e permanência.  
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RESUMO:	
O	presente	artigo	buscará	justificar	a	importância	da	preservação	da	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara,	em	Sacramento-
MG,	ao	apresentar	seu	valor	no	contexto	da	chegada	da	política	energética	brasileira	ao	Triângulo	Mineiro,	durante	as	
décadas	de	1960-70,	 e	nos	avanços	 culturais	deste	período	 -	que	 contribuíram	para	a	disseminação	da	Arquitetura	
Moderna	 pelo	 interior	 do	 Brasil.	 O	 referencial	 teórico	 adotado	 será	 a	 leitura	 de	 alguns	 autores	 como	 Maurice	
Halbwachs	(2003),	Michael	Pollak	(1992)	e	Manoel	Luiz	Salgado	Guimarães	(2012),	dentre	outros,	os	quais	apontam	a	
relação	da	memória	na	afirmação	da	identidade	social	e	na	conexão	do	homem	com	seu	meio	e,	consequentemente,	
com	seu	patrimônio.	A	partir	dessa	linha	de	pensamento,	o	trabalho	apresentará	a	discussão	da	memória	como	fator	
imprescindível	na	defesa	de	bens	culturais	em	geral	e,	 inclusive,	daqueles	de	fatura	mais	recente,	que	muitas	vezes	
são	considerados	pelo	senso	comum	“modernos	demais”	para	serem	reconhecidos	como	tal.	A	proximidade	temporal	
pode	dificultar	a	preservação	da	arquitetura	moderna	que	é	tida,	muitas	vezes,	como	recente	demais	para	ser	alvo	da	
ação	 preservacionista	 ou	 mesmo	 parte	 “comum”,	 ou	 usual,	 da	 cidade	 do	 presente	 e	 sem	 ainda	 possuir,	 assim,	 o	
merecido	reconhecimento	histórico	que	justifique	tal	ação.	Pretende-se	também	problematizar	a	atual	situação	–	de	
semiabandono	-	da	Vila	de	Jaguara,	trazendo	a	possibilidade	de	pensar	sua	conservação	dentro	de	uma	perspectiva	
mais	 ampla,	 isto	 é,	 como	 parte	 da	 paisagem	 cultural	 da	 região,	 tendo	 em	 vista	 que	 suas	 qualificações	 como	 bem	
cultural	a	ser	preservado	e	transmitido	às	gerações	futuras	não	se	esgotam	em	sua	arquitetura,	mas	em	sua	conexão	
com	paisagem	natural	do	entorno.		
PALAVRAS-CHAVE:	memória;	preservação;	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara.		

ABSTRACT:	
This	article	will	justify	the	importance	of	the	preservation	of	the	Village	of	the	Operators	Jaguara,	in	Sacramento-MG,	
when	presenting	its	value	in	the	context	of	the	arrival	of	the	Brazilian	energy	policy	in	the	Triângulo	Mineiro	during	the	
1960s	and	1970s,	and	in	the	cultural	advances	of	this	period	-	that	contributed	to	the	spread	of	Modern	Architecture	
through	the	interior	of	Brazil.	The	theoretical	framework	adopted	will	be	the	reading	of	some	authors	such	as	Maurice	
Halbwachs	 (2003),	Michael	Pollak	 (1992)	and	Manoel	 Luiz	Salgado	Guimarães	 (2012),	among	others,	who	point	out	
the	relation	of	memory	to	the	affirmation	of	social	identity	and	man	with	his	environment	and,	consequently,	with	his	
patrimony.	From	this	line	of	thought,	the	work	will	present	the	discussion	of	memory	as	an	indispensable	factor	in	the	
defense	 of	 cultural	 goods	 in	 general,	 and	 even	 of	 those	 of	more	 recent	 invoice,	which	 are	 often	 considered	 by	 the	
common	 sense	 "too	modern"	 to	be	 recognized	as	 such.	 Temporal	proximity	may	hinder	 the	preservation	of	modern	
architecture,	which	is	often	too	recent	to	be	the	target	of	preservationist	action	or	even	a	"common"	or	usual	part	of	
the	 city	 of	 the	 present	 and	 without	 even	 having	 the	 well-deserved	 recognition	 that	 justifies	 such	 action.	 It	 is	 also	
intended	 to	 problematize	 the	 current	 situation	 of	 semiabandoned	of	 the	Vila	 de	 Jaguara,	 bringing	 the	 possibility	 of	
thinking	about	 its	conservation	within	a	broader	perspective,	 that	 is,	as	part	of	 the	cultural	 landscape	of	 the	region,	
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considering	that	its	qualifications	as	well	cultural	heritage	to	be	preserved	and	transmitted	to	future	generations	are	
not	exhausted	in	its	architecture,	but	in	its	connection	with	the	surrounding	natural	landscape.	
KEYWORDS:	memory;	preservation;	Village	of	the	Operators	Jaguara.			

RESUMEN:	
El	presente	artículo	buscará	 justificar	 la	 importancia	de	 la	preservación	de	 la	Vila	de	 los	Operadores	de	 Jaguara,	en	
Sacramento-MG,	 al	 presentar	 su	 valor	 en	 el	 contexto	 de	 la	 llegada	 de	 la	 política	 energética	 brasileña	 al	 Triángulo	
Minero,	 durante	 las	 décadas	 de	 1960-70,	 y	 en	 los	 avances	 culturales	 de	 éste	 período	 -	 que	 contribuyeron	 a	 la	
diseminación	de	 la	Arquitectura	Moderna	por	el	 interior	de	Brasil.	 El	 referencial	 teórico	adoptado	será	 la	 lectura	de	
algunos	 autores	 como	Maurice	Halbwachs	 (2003),	Michael	 Pollak	 (1992)	 y	Manoel	 Luiz	 Salgado	Guimarães	 (2012),	
entre	otros,	los	cuales	apuntan	la	relación	de	la	memoria	en	la	afirmación	de	la	identidad	social	y	en	la	conexión	del	"	
hombre	 con	 su	 medio	 y,	 consecuentemente,	 con	 su	 patrimonio.	 A	 partir	 de	 esa	 línea	 de	 pensamiento,	 el	 trabajo	
presentará	 la	 discusión	 de	 la	memoria	 como	 factor	 imprescindible	 en	 la	 defensa	 de	 bienes	 culturales	 en	 general	 e	
incluso	 de	 aquellos	 de	 factura	más	 reciente,	 que	muchas	 veces	 son	 considerados	 por	 el	 sentido	 común	 "modernos	
demasiado"	 para	 ser	 reconocidos	 como	 "	 tales.	 La	 proximidad	 temporal	 puede	 dificultar	 la	 preservación	 de	 la	
arquitectura	moderna	que	a	menudo	se	considera	muchas	veces	como	demasiado	reciente	para	ser	objeto	de	la	acción	
preservacionista	 o	 incluso	 parte	 "común",	 o	 usual,	 de	 la	 ciudad	 del	 presente	 y	 sin	 aún	 poseer	 el	 merecido	
reconocimiento	 histórico	 que	 justifique	 tal	 acción.	 Se	 pretende	 también	 problematizar	 la	 actual	 situación	 -de	
semiabandono-	de	 la	Villa	de	 Jaguara,	 trayendo	 la	posibilidad	de	pensar	 su	conservación	dentro	de	una	perspectiva	
más	amplia,	es	decir,	como	parte	del	paisaje	cultural	de	la	región,	teniendo	en	cuenta	que	sus	calificaciones	como	bien	
cultural	a	ser	preservado	y	transmitido	a	las	generaciones	futuras	no	se	agota	en	su	arquitectura,	sino	en	su	conexión	
con	el	paisaje	natural	del	entorno.	
PALABRAS-CLAVE:	memoria,	preservación,	Vila	de	los	Operadores	de	Jaguara.	
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Construída	a	partir	da	implantação	da	Usina	Hidrelétrica	de	Jaguara	(UHE	Jaguara)	–	um	empreendimento	
da	Companhia	Energética	de	Minas	Gerais	(CEMIG)	e	do	Governo	de	Minas	Gerais1	–	entre	os	anos	de	1966	
e	1972,	a	Vila	de	Operadores	de	Jaguara	localiza-se	na	Bacia	do	Rio	Grande,	na	divisa	dos	estados	de	Minas	
Gerais	e	São	Paulo,	mais	exatamente	na	cidade	de	Sacramento	–	MG	e	a	5	km	da	cidade	de	Rifaina	–	SP.	

Produto	de	uma	época	cujo	plano	de	fundo	era	o	“boom”	na	geração	de	energia	elétrica	e	a	construção	de	
muitas	 usinas	 hidrelétricas	 na	 região	 sudeste	 do	 Brasil,	 a	 Vila	 de	 Operadores	 de	 Jaguara	 também	 se	
apresentou	como	um	projeto	que	refletiu	formalmente	os	ideais	arquitetônicos	e	urbanísticos	presentes	na	
discussão	do	Movimento	Moderno	no	Brasil	e	marcou	o	ideário	desse	momento	através	de	sua	arquitetura	
peculiar	e	distinta	do	que	era	produzido	na	cidade	à	época.	

Os	preceitos	modernos	estão	presentes	em	todos	os	edifícios	que	compõem	a	Vila:	nas	70	residências,	na	
administração	e	lavanderia,	escola,	casa	de	visitas,	aeroporto	–	estação	de	passageiros,	recepção,	no	clube	
recreativo,	 templo	 ecumênico,	 conjunto	 comercial,	 ambulatório,	 clube	 e	 hotel	 e	 alojamento	 (Figuras	 1	 e	
Figura	 2).	 O	 agenciamento	 de	 cada	 um	 desses	 elementos	 segue,	 igualmente,	 os	 pressupostos	 do	
Movimento	Moderno,	no	que	tange	ao	desenho	urbano.	

A	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara	tem	em	vista	as	quatro	chaves	do	urbanismo	defendidas	
na	carta	(Carta	de	Atenas	de	1933):	habitar	–	a	vila	residencial	de	Jaguara	possui	70	casas	
térreas,	de	quatro	 tipologias	diferentes-,	 trabalhar	–	os	moradores	da	 vila	 trabalham	na	
usina	hidrelétrica	de	Jaguara,	que	se	situa	próxima	à	vila-,	recrear-se	–	clube	recreativo	é	
destinado	 para	 todos	 os	 trabalhadores	 da	 usina	 –	 e	 circular	 –	 ligado	 ao	 transporte,	 a	
articulação	da	locomoção	na	cidade	com	as	ruas	de	pedestres	e	de	veículos,	em	Jaguara,	
há	 grandes	 áreas	 verdes	 para	 o	 trânsito	 de	 pedestre	 e	 traçado	 viário	 racional	 do	 tipo	
“espinha	de	peixe”.	(CAPPELLO	e	CROZARA,	2013,	p.11)	

	
	

	

Figura	1:	Casa	de	visitas	e	templo	ecumênico	da	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara.	
Fonte:	Arquivo	NUTHAU/FAUeD/UFU	"Documentação	da	Arquitetura	Moderna	no	Triângulo	Mineiro	e	Alto	Paranaíba:	História	e	Preservação",	

2017.	

																																																													
1	Também	contou	com	financiamentos	do	Banco	Mundial	e	da	ELETROBRÁS	(Centrais	Elétricas	Brasileiras). 
2	A	pesquisa	contou	com	bolsa	de	estudos	concedida	pela	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	–	CAPES.	

3	A	pesquisa	conta	com	apoio	financeiro	da	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	de	Minas	Gerais-	FAPEMIG	e	é	desenvolvida	no	Núcleo	
de	Pesquisa	em	Teoria	e	História	da	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	e	Design	da			Universidade	
Federal	 de	 Uberlândia,	 cujo	 objetivo	 é	 estabelecer	 uma	 base	 documental	 que	 possibilite	 a	 identificação	 e	 a	 preservação	 do	
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Figura	2:	Plano	urbanístico	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara.	
Fonte:	Autor,	2017	e	Google	Earth	2018.	

Frente	 à	 significância	 social,	 cultural,	 arquitetônica	 e	 urbanística	 estabelecida	 na	 região,	 a	 Vila	 dos	
Operadores	de	Jaguara	se	tornou	objeto	de	estudo	da	pesquisa	de	dissertação2	intitulada	“Preservação	da	
Arquitetura	 Moderna	 em	 cidades	 de	 pequeno	 porte:	 análise	 e	 investigação	 da	 Vila	 dos	 Operadores	 de	
Jaguara	 em	Sacramento	 –	MG	a	qual	 se	 articula	 à	 uma	pesquisa	maior,	 denominada	 “Documentação	da	
Arquitetura	Moderna	no	Triângulo	Mineiro	e	Alto	Paranaíba:	História	e	Preservação”3.		

Quando	 se	 trata	 da	 preservação	 desse	 patrimônio,	 ponto	 como	 a	 relação	 do	 tempo	 diante	 da	 obra	 em	
questão,	é	considerado.	A	proximidade	temporal	pode	dificultar	a	preservação	da	arquitetura	moderna	que	
é	 tida,	 muitas	 vezes,	 como	 recente	 demais	 para	 receber	 uma	 ação	 preservacionista	 ou	 mesmo	 parte	
“comum”,	 ou	 usual,	 da	 cidade	 do	 presente	 e	 sem	 ainda	 possuir	 assim,	 o	 merecido	 reconhecimento	
histórico	que	 justifique	tal	ação.	 	Com	relação	à	esta	arquitetura	de	fatura	mais	recente	faltam,	às	vezes,	

2	A	pesquisa	contou	com	bolsa	de	estudos	concedida	pela	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	–	CAPES.
3	A	pesquisa	conta	com	apoio	financeiro	da	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	de	Minas	Gerais-	FAPEMIG	e	é	desenvolvida	no	Núcleo	
de	Pesquisa	em	Teoria	e	História	da	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	e	Design	da			Universidade	
Federal	 de	 Uberlândia,	 cujo	 objetivo	 é	 estabelecer	 uma	 base	 documental	 que	 possibilite	 a	 identificação	 e	 a	 preservação	 do	
patrimônio	arquitetônico	e	urbanístico	moderno	nas	cidades	da	região	do	Triângulo	Mineiro	e	Alto	Paranaíba.	Mais	 informações:	
http://www.arqmoderna.faued.ufu.br/doc_moderno/.		
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até	mesmo	pesquisas	 históricas	mais	 consistentes,	 que	 possam	 auxiliar	 nas	 tomadas	 de	 decisão	 sobre	 a	
preservação	ou	não	de	determinadas	edificações	ou	conjuntos.	

Essa	necessidade	do	estudo	histórico	dos	edifícios	recentes	é,	muitas	vezes,	determinada	
e	 reiterada	 pela	 sua	 urgência.	 Primeiro,	 porque	 como	 outras	 produções	 materiais,	 os	
edifícios	 são	 o	 objeto	 de	 um	 consumo	 e	 renovação	 rápidos;	 seja	 porque	 eles	 estão	
submetidos	 à	 obsolescência	 do	 uso,	 que	 atinge	 categorias	 inteiras	 (os	 sanatórios,	 os	
grandes	 cinemas,	 os	 postos	 de	 gasolina);	 seja	 porque	 as	 apostas	 e	 investimentos	 da	
economia	 imobiliária	 e	 fundiária,	 ou	 os	motores	 de	 uma	 política	 urbana,	 os	 condena	 a	
serem	substituídos	por	outros.	[...]	
Frente	 a	 esta	precariedade	efetiva	dos	objetos,	 o	projeto	de	uma	história	 recente	pode	
conduzir	 ao	 levantamento	 exaustivo	 das	 fontes	 documentais,	 arquivos	 escritos	 e	 fontes	
orais,	que	podem	fundamentar	a	proteção	dos	monumentos;	definida	por	lei,	que	obriga	o	
Estado,	em	nome	de	um	poder	público,	a	proteger	os	testemunhos	da	arte	e	da	história.	
Dela	decorre	uma	forte	demanda	por	informações	para	dar	consistência	às	solicitações	de	
proteção	 material	 e	 simbólica	 dos	 edifícios	 de	 interesse	 para	 preservação.	 (MONNIER,	
2007,	p.	59)	

Porém,	mesmo	sem	uma	pesquisa	histórica	aprofundada,	há	muitos	 fatores	que	estabelecem	as	relações	
do	indivíduo	com	o	espaço	e	que	justificam	ações	preservacionistas.	Eles	podem	ser	fatores	físicos,	como	
objetos	que	são,	no	caso	da	cidade,	os	edifícios,	as	praças,	como	também	o	próprio	plano	urbano,	entre	
outros;	e	fatores	sensoriais	como	o	clima,	o	cheiro,	a	lembrança	nostálgica	e	etc.	Muitas	vezes	essa	relação	
indivíduo-espaço	 é	 estabelecida	 de	 modo	 inconsciente,	 onde	 a	 relação	 de	 pertencimento	 se	 dá	
naturalmente,	sem	que	haja	a	ciência	do	porquê.	

Pensar	esses	 fatores	como	forma	de	atribuição	de	valores	ao	objeto	–	sejam	eles	de	 importância	 formal,	
histórica,	simbólica,	memorial	ou	social	–	é	um	dos	pontos	chaves	a	ser	considerado	na	preservação	de	um	
bem,	dado	que	não	é	necessariamente	uma	característica	especial	que	define	a	preservação	e,	sim,	valores	
reconhecidos	pelo	próprio	homem.	Dentre	os	valores	atribuídos	a	um	bem,	está	o	valor	da	memória,	ao	
qual	o	presente	artigo	dará	especial	atenção.	

A	 curiosidade	pelos	 lugares	 onde	 a	memória	 se	 cristaliza	 e	 se	 refugia	 está	 ligada	 a	 este	
momento	 particular	 da	 nossa	 história.	 Momento	 de	 articulação	 onde	 a	 consciência	 da	
ruptura	com	o	passado	se	confunde	com	o	sentimento	de	uma	memória	esfacelada,	mas	
onde	 o	 esfacelamento	 desperta	 ainda	 memória	 suficiente	 para	 que	 se	 possa	 colocar	 o	
problema	de	sua	encarnação.	O	sentimento	de	continuidade	torna-se	residual	aos	locais.	
(NORA,	1993,	p.	7)	

Os	 lugares	da	memória	 tal	 como	definidos	por	NORA	 (1993)	se	configuram	como	 lócus	de	 reação	à	ação	
desintegradora	da	velocidade	contemporânea	e	de	manutenção	dos	vínculos	 com	o	passado	 (D’ALÉSSIO,	
1992/1993,	 p.	 98).	 Os	 lugares	 da	 memória	 correlacionam	 as	 vivências	 individuais	 e	 de	 grupos	 ou	
comunidades	a	determinados	espaços,	os	quais	materializam	esses	 fatos	e	os	 trazem	à	 tona,	ativando	as	
memórias	e	contribuindo,	dessa	forma,	com	sua	reelaboração	e	atualização.	

A	 identificação	do	homem	no	espaço	ocorre	ao	 longo	de	 sua	vida:	das	brincadeiras	na	 rua	à	atenção	ao	
atravessá-la;	no	sorvete	na	praça,	ao	lugar	onde	sempre	se	encontra	um	amigo	no	domingo;	na	igreja,	no	
cinema,	no	shopping,	na	casa	da	avó,	na	primeira	escola,	no	bar	que	a	turma	da	faculdade	costumava	se	
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reunir,	 na	 praça	 que	 agora	 tem	os	 bancos	 pintados	 de	 azul,	 diferentemente	 de	 outrora	 e	 etc.	 Além	dos	
fatores	sensoriais,	

o	hábito,	a	rotina	e	os	costumes	locais	resistem	às	forças	que	tendem	a	transformá-los	e	
essa	 resistência	 permite	 entender	melhor	 a	 que	 ponto	 nesse	 tipo	 de	 grupo	 a	memória	
coletiva	se	apóia	nas	 imagens	espaciais.	As	cidades	se	transformam	no	curso	da	história.	
(HALBWACHS,	2013,	p.	162)	

A	 descoberta	 da	 cidade	 e	 de	 seu	 lugar	 no	 território,	 acontece	 aos	 poucos	 na	 vida	 de	 cada	 um.	 Não	 há	
fatores	que	julguem,	de	um	modo	geral,	a	 importância	desse	ou	daquele	 lugar	e	qualquer	um	é	capaz	de	
identificar	 a	 importância	que	 cada	parte	do	 todo	 tem	ou	 teve	em	 sua	 vida.	 Esse	é	um	valor	 individual	 e	
inestimável.	

Pode-se	dizer	que	as	 relações	pessoais	com	o	 lugar	estão	diretamente	vinculadas	a	um	fator	não-físico	e	
sim	psíquico:	a	memória.	Ela	é	capaz	de	determinar	a	importância	que	um	lugar	possui	em	um	observador.	
Toda	a	imagem	criada,	é	formada	por	colagens	simbólicas	de	momentos,	histórias,	cheiros,	cores	e	fixada	
em	uma	composição	mental,	podendo	ser	bela	e	nostálgica	ou	disforme	e	traumática.	

Cada	 geração	 tem,	 de	 sua	 cidade,	 a	 memória	 de	 acontecimentos	 que	 são	 pontos	 de	
amarração	de	sua	história.	O	caudal	de	lembranças,	correndo	sobre	o	mesmo	leito,	guarda	
episódios	notáveis	que	já	ouvimos	tantas	vezes	de	nossos	avós.	(...).	Mas	a	memória	rema	
contra	 a	 maré;	 o	 meio	 urbano	 afasta	 as	 pessoas	 que	 já	 não	 se	 visitam,	 faltam	 os	
companheiros	 que	 sustentam	 as	 lembranças	 e	 já	 se	 dispersaram.	 Daí	 a	 importância	 da	
coletividade	no	suporte	da	memória.	Quando	as	vozes	das	testemunhas	se	dispersam,	se	
apagam,	nós	ficamos	sem	guia	para	percorrer	os	caminhos	da	nossa	história	mais	recente:	
quem	nos	conduzirá	em	suas	bifurcações	e	atalhos?	Fica-nos	a	história	oficial:	em	vez	da	
envolvente	 trama	 tecida	a	nossa	 frente	 só	nos	 resta	virar	a	página	de	um	 livro,	unívoco	
testemunho	do	passado.	(BOSI,	1979,	p.	145)	

No	 caso	 da	 Vila	 dos	 Operadores	 de	 Jaguara,	 o	 lugar	 é	 representado	 por	 cenários	 concretos	 de	 onde	 se	
viveu,	 trabalhou	 e	 compartilhou	 momentos	 de	 lazer,	 fé	 e	 renovação	 social	 e	 econômica.	 Concentrou	
importantes	atividades	sociais	e	 foi	pano	de	 fundo	para	 todos	os	 setores	da	vida	dos	 trabalhadores	e	de	
suas	famílias	estando,	consequentemente,	ainda	presente	e	viva	em	suas	memórias.	

No	 período	 compreendido	 entre	 1971	 a	 1989,	 famílias	 foram	 constituídas	 e	 estabeleceram	 viva	 relação	
com	 aquele	 espaço	 construído	 para	 eles	 e	 por	 eles	 transformado	 em	 lar.	 São	 histórias	 de	 vidas,	
depoimentos	reais	e	valores	que	por	si	só	já	deveriam	assegurar	a	conservação	real	do	lugar.	Porém,	como	
justificar	 a	 importância	 da	memória,	 dos	 relatos	 e	 dos	 depoimentos	 dessas	 pessoas	 no	 que	 se	 refere	 à	
preservação	da	Vila?	Como	é	possível	tornar	esse	material	uma	ferramenta	válida?	

Para	compreender	a	relação,	um	antigo	funcionário	da	Usina	Jaguara,	o	senhor	Marco	Aurélio	de	Almeida,	
foi	ouvido.	Em	entrevista,	mostrou-se	nostálgico	ao	 lembrar	da	vida	na	Vila	e	que	ela,	em	suas	palavras,	
“Representou	realização	de	meu	sonho,	aprendizado,	conhecimento,	valores	humanos,	educação,	de	meus	
filhos	o	melhor	lugar	que	Deus	me	concedeu	para	constituir	e	viver	com	minha	família.	”	(Marco	Aurélio	de	
Almeida,	02/11/2017)		
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O	depoimento	deste	ex-funcionário	se	atrela	ao	sentimento	de	sua	família	e	ao	de	tantas	outras	pessoas	
que	por	ali	passaram.	As	relações	do	homem	com	o	seu	meio	transcendem	conceitos,	caminham	para	além	
da	 técnica	e	 justificam	a	preservação	de	um	bem	a	partir	de	 sua	 importância	histórica	e	de	 seu	valor	de	
memória.	No	que	fere	o	material,	é	imprescindível	a	realização	de	um	trabalho	de	recuperação	alinhado	a	
metodologias	 próprias	 e	 responsáveis,	 mas	 também,	 consoante	 ao	 trabalho	 técnico,	 deve	 haver	 a	
participação	 daqueles	 que	 se	 relacionaram,	 ou	 que	 se	 relacionam,	 com	o	 bem,	 uma	 vez	 que	 dependerá	
também	deles	a	gestão	e	a	manutenção	constante;	seja	por	meio	de	ações	preventivas	ou	mesmo	no	papel	
da	conscientização	do	valor	presente.		

Tentarei	responder	o	mais	real	de	que	presenciei,	vivi,	participei	em	32	anos	de	empresa	
CEMIG	 em	 Jaguara.	 Na	 Vila	 de	 Operadores	 morei	 de	 1970	 a	 1999.	 Fui	 motorista,	
almoxarife,	aux	escritório,	aux	administração,	Chefe	de	Seção,	Técnico	em	Administração	
e	 finalizando	 com	 Gerente	 Administrativo	 da	 Usina.	 (Sou	 muito	 orgulhoso	 por	 isso).	
(Marco	 Aurélio	 de	 Almeida,	 02/11/2017.	 Entrevista	 concedida	 à	 autora	 via	
correspondência	de	e-mail)	

Nessa	 reflexão	 é	 fundamental	 que	 se	 atente	 para	 o	 relato,	 a	 memória	 e	 a	 vivência	 das	 pessoas	 sobre	
determinado	 bem	 a	 fim	 de	 reforçar	 ainda	 mais	 sua	 importância	 como	 patrimônio	 a	 ser	 preservado.	 A	
História	Oral	se	configura	como	ferramenta	imprescindível	para	a	discussão	e	construção	de	significados	e	
valores	que	auxiliam	não	apenas	no	estabelecimento	de	uma	narrativa	oficial	 sobre	e	para	o	patrimônio	
cultural,	mas	especialmente	como	garantia	de	uma	política	de	preservação	efetiva,	com	o	envolvimento	e	
participação	dos	grupos	sociais	aos	quais	esse	patrimônio	se	refere.		

Maurice	Halbwachs,	em	seu	livro	Memória	Coletiva	de	1950,	discorre	sobre	a	 importância	de	se	pensar	a	
memória	 em	uma	dimensão	 que	 ultrapassa	 os	 limites	 do	 plano	 individual.	 Para	 ele	 não	 é	 possível	 a	 um	
homem	ter	uma	lembrança	sem	que	a	mesma	tenha	sido	influenciada	por	seu	meio,	o	que	de	certa	forma	
interliga	todos	os	homens	de	uma	sociedade	ou	de	um	determinado	grupo.	

Nossas	 lembranças	permanecem	coletivas	e	nos	são	 lembradas	por	outros,	ainda	que	se	
trate	de	eventos	em	que	somente	nós	estivemos	envolvidos	e	objetos	que	somente	nós	
vimos.	 Isto	 acontece	 porque	 jamais	 estamos	 sós.	 Não	 é	 preciso	 que	 outros	 estejam	
presentes,	 materialmente	 distintos	 de	 nós,	 porque	 sempre	 levamos	 conosco	 e	 em	 nós	
certa	quantidade	de	pessoas	que	não	se	confundem.	(HALBWACHS,	2013,	p.30)	

A	 partir	 da	 compreensão	 de	 que	 a	memória	 pessoal	 de	 cada	 indivíduo	 está	 diretamente	 relacionada	 ao	
meio	 em	 que	 este	 vive,	 é	 possível	 correlacionar	 a	 importância	 que	 um	 bem	 material	 possui	 em	 uma	
sociedade	mesmo	que	seu	valor	seja	reconhecido	por	uma	pequena	parcela	da	população.	Essa	pequena	
população	deve	ter	seu	direito	à	memória	garantido	como	parte	de	um	todo,	de	toda	uma	sociedade.	

Nas	cidadezinhas	menores,	um	pouco	afastadas	das	grandes	correntes,	ou	nas	dos	países	
orientais	(...)	as	tradições	locais	são	mais	estáveis	e	o	grupo	urbano	parece	melhor	como	
em	outros	lugares	em	grau	menor,	ou	seja,	como	um	corpo	social	que	em	suas	divisões	e	
sua	 estrutura	 reproduz	 a	 configuração	 material	 da	 cidade	 em	 que	 está	 encerrado.	
(HALBWACHS,	2013,	p.162)	

Ao	comparar	a	ligação	entre	a	memória	e	a	identidade	que	se	estabelece	com	o	meio,	Michael	Pollak	em	
seu	 texto	 Memória	 e	 identidade	 social	 (1992),	 defende	 a	 ideia	 de	 que	 a	 memória	 é	 algo	 socialmente	
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construído,	que	não	se	 faz	 individualmente	e	que	a	partir	do	 relato	oral	dessa	memória	é	possível	que	a	
mesma	tenha	o	peso	e	a	importância	de	uma	documentação	escrita,	uma	vez	que		

a	crítica	da	fonte,	tal	como	todo	historiador	aprende	a	fazer,	deve,	a	meu	ver,	ser	aplicada	
a	 fontes	 de	 tudo	 quanto	 é	 tipo.	 Desse	 ponto	 de	 vista,	 a	 fonte	 oral	 é	 exatamente	
comparável	 à	 fonte	 escrita.	 Nem	 a	 fonte	 escrita	 pode	 ser	 tomada	 tal	 e	 qual	 ela	 se	
apresenta.	(POLLAK,	1992,	p.8)	

Para	o	autor,	além	de	memória	individual	e	social,	há	a	ainda	a	memória	herdada,	que	é	a	memória	que	o	
indivíduo	 recebe	 de	 terceiros	 e	 a	 partir	 dessa	 memória	 é	 possível	 afirmar	 a	 existência	 de	 uma	 ligação	
fenomenológica	muito	estreita	entre	a	memória	e	o	sentimento	de	identidade.	

Nessa	construção	da	identidade	-	e	aí	recorro	à	literatura	da	psicologia	social,	e,	em	parte,	
da	psicanálise	-	há	três	elementos	essenciais.	Há	a	unidade	física,	ou	seja,	o	sentimento	de	
ter	fronteiras	físicas,	no	caso	do	copo	da	pessoa,	ou	fronteiras	de	pertencimento	ao	grupo,	
no	caso	de	um	coletivo;	há	a	continuidade	dentro	do	tempo,	no	sentido	físico	da	palavra,	
mas	 também	no	sentido	moral	e	psicológico;	 finalmente,	há	o	sentimento	de	coerência,	
ou	 seja,	 de	 que	 os	 diferentes	 elementos	 que	 formam	 um	 indivíduo	 são	 efetivamente	
unificados.	De	tal	modo	isso	é	importante	que,	se	houver	forte	ruptura	desse	sentimento	
de	 unidade	 ou	 de	 continuidade,	 podemos	 observar	 fenômenos	 patológicos.	 Podemos	
portando	dizer	que	a	memória	é	um	elemento	constituinte	do	sentimento	de	identidade,	
tanto	individual	como	coletiva,	na	medida	em	que	ela	é	também	um	fator	extremamente	
importante	do	sentimento	de	continuidade	e	de	coerência	de	uma	pessoa	ou	de	um	grupo	
em	sua	reconstrução	de	si.	(POLLAK,	1992,	p.5)	

O	 autor	 ainda	 acredita	 que	 existam,	 na	 atualidade,	 novos	 meios	 de	 pesquisa	 para	 que	 a	 coleta	 das	
informações	por	via	da	história	oral	tenha	crédito	e	rigor	necessários	para	fins	de	justificativa	e	construção	
de	uma	narrativa.	

Agora,	é	óbvio	que	a	coleta	de	representações	por	meio	da	história	oral,	que	é	também	
história	 de	 vida,	 tornou-se	 claramente	 um	 instrumento	 privilegiado	 para	 abrir	 novos	
campos	 de	 pesquisa.	 Por	 exemplo,	 hoje	 podemos	 abordar	 o	 problema	 da	 memória	 de	
modo	 muito	 diferente	 de	 como	 se	 fazia	 dez	 anos	 atrás.	 Temos	 novos	 instrumentos	
metodológicos,	mas	 sobretudo,	 temos	 novos	 campos.	 A	 rigor,	 sem	 assumir	 o	 ponto	 de	
vista	 do	 positivismo	 ingênuo,	 podemos	 considerar	 que	 a	 própria	 história	 das	
representações	seria	a	história	da	reconstrução	cronológica	deste	ou	daquele	período.	O	
que	 se	 tem	 feito	 recentemente,	 como	por	exemplo	a	história	da	auto-apresentação	das	
elites	de	um	país,	e	também	a	história	da	cultura	popular,	ou	da	autopercepção	popular,	
é,	a	meu	ver,	uma	história	perfeitamente	legítima.	(POLLAK,	1992,	p.	8)	

Os	dois	autores	apresentam	de	maneira	semelhante	o	modo	como	o	homem	e	sua	relação	subjetiva	com	o	
espaço,	 no	 torso	 da	memória,	 têm	peso	 e	 relevância	 na	 compreensão	de	uma	 sociedade	 e	 dos	 diversos	
bens	que	a	compõe.	A	leitura	clarifica	muitas	relações	que	o	homem	estabelece	com	o	espaço	e	responde	
alguns	porquês	a	respeito	das	sensações	que	um	determinado	lugar	pode	propiciar.		

Essa	relação	do	homem	com	o	seu	meio,	pelo	viés	da	memória,	se	reflete	muitas	vezes	em	
seu	desejo	de	preservar	um	bem.	Manoel	Luiz	Salgado	Guimarães,	em	História,	memória	e	
patrimônio,	 propõe	 a	 reflexão	 a	 respeito	 do	 patrimônio	 como	 formas	 sociais	 de	
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culturalização	do	tempo,	próprias	a	toda	e	qualquer	sociedade	humana.	(GUIMARÃES,	p.	
99)	

Se	é	possível	a	defesa	da	memória	como	ferramenta	de	preservação	da	lembrança	e	da	história	do	homem	
e	de	uma	sociedade,	é	possível	também	ao	patrimônio	ser	salvaguardado	como	testemunha	dessa	história,	
desse	passado.		

É	 igualmente	 a	 partir	 de	 traços	 do	 passado	 que	 o	 patrimônio	 pode	 empreender	 sua	
tentativa	de	reconstrução	de	uma	cadeia	temporal	e	hereditária,	vinculando	as	gerações	
presentes	 àquelas	 precederam,	 estabelecendo,	 por	 esse	meio,	 importantes	 laços	 sociais	
necessários	à	vida	das	coletividades	humanas.	(GUIMARÃES,	2012,	p.100)	

A	reflexão	exposta	pelos	autores	apresenta	brevemente	pontos	a	serem	considerados	quando	se	trata	da	
preservação	de	um	bem	cultural	e	ainda	 reforça	a	 relação	que	a	memória	pode	estabelecer	com	o	meio	
mesmo	 se	 tratando	de	 um	bem	 recente,	 como	é	 o	 caso	 da	Vila	 dos	Operadores	 de	 Jaguara	 e	 de	 alguns	
exemplares	resultantes	das	experiências	da	Arquitetura	Moderna	no	Brasil.	O	depoimento,	a	história	oral	e	
a	 memória	 devem	 ser	 respeitosamente	 consideradas	 na	 leitura	 de	 um	 bem.	 A	 manutenção	 dessas	
edificações	 são	 igualmente	 fontes	 de	 pesquisas	 e	 estudos	 que	podem	enriquecer	 o	 conhecimento	 sobre	
vários	 campos	 do	 saber,	 desde	 a	 própria	 história	 da	 arquitetura,	 como	 dos	 espações	 de	 trabalho,	 de	
moradia,	 das	 técnicas	 e	 tecnologias,	 etc.	 Assim,	 tem-se	 um	 processo	 de	 retroalimentação	 no	 qual	 a	
preservação	do	patrimônio	garante	a	possibilidade	do	conhecimento	e	este,	por	sua	vez,	reforça	com	dados	
de	pesquisas	as	razões	pelas	quais	se	preservou.		

Contudo,	 o	 objeto	 analisado	 neste	 trabalho,	 foi	 alvo	 das	 políticas	 de	 privatização	 dos	 anos	 1990,	 que	
marcaram	firmemente	seu	destino.	Em	um	primeiro	momento	as	residências	foram	vendidas	isoladamente	
e	em	seguida	a	Vila	inteira	foi	a	leilão:		

Vilarejo	 construído	pela	Cemig	em	1970	para	abrigar	 trabalhadores	de	hidrelétrica	 vai	 a	
leilão	em	março	por,	ao	menos,	R$	6	mi	-	Trancar	as	portas	de	casa	ao	sair	e	usar	cinto	de	
segurança	enquanto	dirige	pelas	ruas	arborizadas.	A	Vila	Residencial	Jaguara	pertence	ao	
município	de	Sacramento,	e	fica	a	10	km	do	centro.	A	"cidade"	tem	área	de	238	hectares	-
o equivalente	a	310	campos	de	futebol-,	70	casas	de	três	e	quatro	quartos,	hotel,	 igreja,
escola,	 ambulatório,	 clube,	 lago	 para	 lazer,	 aeroporto,	 infra-estrutura	 de	 água,	 esgoto,
asfalto	e	iluminação.	(FOLHA	DE	S.	PAULO,	24/09,	2006).

O	leilão	aconteceu	em	21/12/2006,	o	valor	atingido	foi	o	de	R$	6,36	milhões	(GUERRA,	2008)	e	colocou	a	
Vila	nas	mãos	da	iniciativa	privada.	Muito	da	documentação	da	memória	coletiva	se	perdeu	e	a	Vila	como	
um	documento	histórico	de	produção	de	arquitetura	e	mesmo	de	cidade,	tem	ainda	seu	futuro	incerto.	Em	
visitas	 à	 UHE	 de	 Jaguara	 foi	 possível	 encontrar	 algumas	 fotografias	 do	 período	 onde	 a	 Vila	 estava	
plenamente	ativa,	porém	o	maior	acervo	ainda	se	encontra	nos	arquivos	pessoais	dos	antigos	moradores	
e/ou	na	memória	de	cada	um	deles.	
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Figura	3:	Templo,	escola	e	mediações	da	represa	da	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara,	antes	da	completa	desativação.	
Fonte:	Arquivo	CEMIG	USINA	JAGURA,	2016.	

Atualmente,	 uma	 pequena	 parte	 de	 sua	 estrutura	 é	 utilizada	 como	dependências	 do	 Parque	Náutico	 de	
Jaguara,	que	divulga-se	como	refúgio	turístico	ambiental	e	recebe	seus	clientes	disponibilizando	estadia	no	
hotel;	restaurante;	reserva	do	clube	e	do	templo	ecumênico	para	eventos	pessoais	–	onde	também	celebra-
se	missa	no	último	sábado	do	mês	–	e	também	atrativos	vinculados	ao	turismo	ecológico,	como	passeio	de	
lancha	na	represa,	aluguel	de	caiaques	e	mergulho.	

No	 programa,	 as	 potencialidades	 histórias	 e	 culturais	 da	 Vila	 não	 são	 exploradas	 e	 sua	 importância	 na	
memória	 da	 população	 e	 do	 progresso	 da	 cidade	 de	 Sacramento	 é	 esquecida.	 Por	mais	 que	 os	 edifícios	
existentes	 recontem	 o	 passado,	 o	 objetivo	 do	 Parque	 sustenta-se	 na	 exploração	 da	 paisagem,	 em	 suas	
potencialidades	 naturais	 e,	 caso	 haja	 oportunidade	 de	 requalificação	 de	 algum	 dos	 edifícios	 da	 Vila,	 a	
atenção	será	em	benefício	das	atividades	 já	existentes,	como	confirmado	pelo	proprietário.	Neste	caso,	a	
importância	 da	 paisagem	 pesa	 sobre	 a	 importância	 cultural	 da	 Vila	 e,	 portanto,	 também	 deve	 ser	
considerada	no	plano	da	preservação	cultural	naquela	localidade.		

O	 conceito	 de	 paisagem	 é	 amplamente	 abordado	 por	 diferentes	 áreas	 do	 conhecimento	 tais	 como,	 a	
arquitetura,	 ecologia,	 geografia,	 entre	 outros.	O	 campo	da	 geografia	 investiga	 intensamente	 o	 tema	por	
uma	perspectiva	que,	nesse	trabalho,	é	pertinente	considerar	devida	a	proximidade	da	Vila	dos	Operadores	
de	Jaguara	à	Serra	da	Canastra.	Diante	disso,	a	paisagem	natural	é	potencializadora	da	paisagem	criada	pela	
mão	humana	e	sua	preservação	pode	contribuir	tanto	para	sua	preservação,	como	também	na	preservação	
do	todo.		
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Ao	trabalho	geográfico	é	acrescida	a	discussão	proposta	pela	UNESCO4	em	1992;	pelo	Council	of	Europe5	do	
ano	 de	 2000	 e	 também,	 em	 nível	 nacional,	 pelo	 debate	 desenvolvido	 atualmente	 pelo	 Instituto	 do	
Patrimônio	Histórico,	 Artístico	 e	Nacional	 –	 IPHAN,	 que	 busca	 desde	 aproximadamente	 2009,	 alicerçar	 a	
análise	da	preservação	cultural	também	no	que	compete	a	preservação	da	paisagem	cultural,	entre	outros	
objetivos.			

Uma	das	leituras	que	feita	a	respeito	da	paisagem	natural,	é	a	de	que	ela	é	compreendida	como	precedente	
às	ações	do	homem,	portanto,	é	a	paisagem	conformada	pela	estrutura	geológica	do	território.	A	paisagem	
cultural	 é,	 por	 sua	 vez,	 interpretada	 como	 fruto	 das	 ações	 do	 homem	 em	 seu	 espaço	 e	 defendida	 pelo	
positivista	 geógrafo	 americano	 Carl	 Otwin	 Sauer,	 nas	 primeiras	 décadas	 do	 século	 XX6.	 “A	 paisagem	 é	
analisada	 em	 suas	 formas	materiais,	 existindo	 uma	 preocupação	 em	 investigar	 como	 a	 cultura	 humana,	
analisada	através	de	seus	artefatos	materiais,	transforma	essa	paisagem.	”	(RIBEIRO,	2007,	p.15)	

A	paisagem	cultural	é	modelada	a	partir	de	uma	paisagem	natural	por	um	grupo	cultural,	
ou	 seja,	a	 cultura	é	o	agente,	a	área	natural	é	o	meio,	a	paisagem	cultural,	o	 resultado.	
(SAUER,	2004,	p.29	apud.	LUCA,	2016,	p.57).	A	paisagem	cultural	centraliza	o	interesse	da	
cultura	a	partir	do	fato	de	ela	ser	entendida	como	resultado	da	ação	humana	alterando	a	
paisagem	natural,	embora,	na	realidade,	toda	ação	humana	que	altera	a	natureza	produz	
cultura.	(LUCA,	2016,	p.57)	

Em	 contrapartida,	 ao	 considerar	 a	 ação	 do	 homem	 na	 formação	 da	 paisagem	 cultural,	 considera-se	
também	 todas	 as	 representações	 simbólicas	 daquele	 lugar;	 representações	 estas	 que	 estão	 além	 da	
materialidade	 e	 que	 contemplam	 o	 homem,	 suas	 linguagens	 e	 interpretações,	 desde	 as	mais	 simples	 às	
mais	complexas.	Essa	leitura	é	feita	por	um	movimento	que	rompe	com	o	positivismo	de	Sauer	e	que	nos	
anos	1960	“se	dirigiu	para	uma	maior	aproximação	da	geografia	com	as	filosofias	ligadas	ao	humanismo,	do	
que	emergiu	uma	nova	corrente	que	se	intitulava	“geografia	humanista”,	que	refutava	também	a	geografia	
cultural.	”	(RIBEIRO,	2007,	p.	24)	

Em	meio	a	múltiplas	 interpretações,	há	um	consenso	de	que	a	paisagem	cultural	é	 fruto	
do	 agenciamento	 do	 homem	 sobre	 o	 seu	 espaço.	 No	 entanto,	 ela	 pode	 ser	 vista	 de	
diferentes	 maneiras.	 A	 paisagem	 pode	 ser	 lida	 como	 um	 documento	 que	 expressa	 a	
relação	do	homem	com	o	seu	meio	natural,	mostrando	as	transformações	que	ocorrem	ao	
longo	do	tempo.	A	paisagem	pode	ser	 lida	como	um	testemunho	da	história	dos	grupos	
humanos	que	ocuparam	determinado	espaço.	Pode	ser	 lida,	também,	como	um	produto	
da	sociedade	que	a	produziu	ou	ainda	como	a	base	material	para	a	produção	de	diferentes	

4 Disponível	 em:	 http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cartilha_do_patrimonio_mundial.pdf.	 Acesso	 em	
05/05/2018.		
5 Texto	original	na	língua	inglesa	disponível	em:	https://rm.coe.int/1680080621.	Acesso	em	05/05/2018.	Texto	traduzido	por	autor	
desconhecido	disponível	em:	https://rm.coe.int/16802f3fb7.	Acesso	em	05/05/2018.		
6	 A	 Escola	 de	 Berkeley	 ou	 Geografia	 Cultural	 Saueriana	 adota	 uma	 visão	 positivista	 calcada	 no	 historicismo	 e	 trata	 a	 paisagem	
cultural	como	um	conceito	científico,	restrito	essencialmente	aos	aspectos	visíveis,	excluindo	assim	todos	os	fatos	não	materiais	da	
atividade	humana.	Nessa	corrente	de	pensamento	Sauer	deixa	explícito	que	as	dimensões	estética	e	subjetiva	da	paisagem	existem	
e	são	reconhecidas,	mas	não	 fazem	parte	do	 interesse	científico,	na	medida	em	que	não	podem	ser	classificadas	e	mensuradas.	
(LUCA,	2016,	p.	57).	
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simbologias,	 locus	 de	 interação	 entre	 a	 materialidade	 e	 as	 representações	 simbólicas.	
(RIBEIRO,	2007,	p.	9)	

A	 compreensão	 da	 potencialidade	 de	 preservação	 da	 paisagem	 cultural,	 corrobora	 a	 justificativa	 da	
preservação	da	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara	e	de	todo	seu	entorno.	Mesmo	que	de	forma	inconsciente	a	
paisagem	cultural	na	qual	está	inserida	a	Vila	segue	preservada,	porém,	quais	são	as	garantias	de	que	assim	
permaneça?	 É	 possível	 que,	 caso	 surja	 interesse	 por	 parte	 do	 proprietário,	 edificações	 de	 grandes	
proporções	 sejam	construídas	no	perímetro	de	 toda	a	Vila	e	que	 sejam	vendidas	de	modo	privilegiado	e	
sem	 nenhum	planejamento.	 Tanto	 a	 Vila	 como	 a	 paisagem	 cultural	 dessa	 região	 estão	 a	mercê	 de	 uma	
eminente	especulação	e/ou	de	ações	que	comprometam	sua	preservação.	

A	 carência	 de	 uma	 categoria	 de	 preservação	 que	 abranja	 a	 paisagem	 como	 um	 bem	 patrimonial	 já	 era	
sentida	 quando	 surgiram	 as	 primeiras	 ideias	 de	 preservação	 do	 patrimônio	 no	 Brasil,	 em	 1937,	 se	
apresentando	com	o	Livro	do	Tombo	Arqueológico,	Etnográfico	e	Paisagístico.	No	ano	de	2009,	a	portaria	
127	de	30	de	abril,	define	paisagem	cultural:		

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.	(Diário	Oficial	da	União,	2009,	p.17)	

Dada	a	notoriedade	que	as	discussões	sobre	o	reconhecimento,	preservação	e	gestão	da	paisagem	cultural,	
têm	ganhado	nas	últimas	décadas,	é	possível	aplicar	essa	leitura	à	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara,	a	partir	
de	seus	valores	de	memória	presentes	na	vida	da	população,	desde	sua	inserção	no	contexto	da	cidade	de	
Sacramento,	 e	 também	 a	 partir	 de	 valores	 formais,	 referentes	 à	 interferência	 humana	 na	 construção	
daquele	espaço.	

A	 chancela	 de	 paisagem	 cultural	 dada	 à	 região	 que	 engloba	 a	 Vila,	 juntamente	 com	 a	 represa	 e	 seus	
arredores,	e	o	pacto	de	gestão	daí	decorrente,	poderiam	ser	os	mais	eficazes	meios	de	conservação	deste	
conjunto.	 Seria	 ingênuo	 imaginar	 que	 apenas	 o	 tombamento,	 sem	 o	 estabelecimento	 de	 um	 plano	 de	
gestão	e	conservação	que	envolva	o	poder	público	e	o	proprietário	da	Vila,	possa	sozinho	garantir	a	efetiva	
conservação	da	Vila	e	de	 todas	as	múltiplas	memórias	das	quais	ela	é	portadora.	O	desafio	de	preservar	
reminiscências	da	Arquitetura	Moderna	na	Vila	dos	Operadores	de	Jaguara	se	atrela	ao	desafio	de	também	
preservar	a	paisagem	cultural	do	lugar	e	suas	belezas	naturais.	

E	no	que	compete	ao	desafio	da	preservação,	o	valor	da	memória	deve	ser	considerado	como	critério	de	
valorização	de	bens	culturais	e	ser	parte	basal	da	metodologia	e	das	ações	preservacionistas	que,	por	sua	
vez,	devem	se	servir	igualmente	do	levantamento	e	dos	registros	dessas	memórias	em	prol	do	resgate	de	
importâncias	para	além	da	presença	física	do	bem.		

Sem	 isso,	 aos	 antigos	 moradores	 –	 que	 fizeram	 parte	 da	 construção	 desse	 momento	 e	 que	 viveram	
considerável	parte	de	suas	vidas	na	Vila	–		nada	é	destinado.	Suas	memórias,	suas	lembranças	e	a	dinâmica	
que	 havia	 nesse	 lugar,	 perdem-se	 juntamente	 com	 a	 matéria	 que,	 dia	 após	 dia,	 sofre	 alguma	
descaracterização	ou	mesmo	o	completo	abandono.		
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Aos	 pesquisadores	 que	 hoje	 voltam	 suas	 pesquisas	 a	 esse	 objeto,	 fica	 a	 responsabilidade	 de	 resgatar	 a	
memória;	de	coletar,	sistematizar	e	disponibilizar	materiais	que	garantam	a	permanência	desse	período	no	
registro	da	história	da	cidade	de	Sacramento	e	da	Região	do	Triângulo	Mineiro.	
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A ARQUITETURA DIALÓGICA COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO E CONSTRUÇÃO SOCIAL DA METRÓPOLE 

DIALOGICAL ARCHITECTURE AS AN INSTRUMENT FOR THE PRESERVATION OF THE HERITAGE AND 
SOCIAL CONSTRUCTION OF METRÓPOLIS 

LA ARQUITECTURA DIALOGICA COMO INSTRUMENTO DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMÓNIO Y 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA METRÓPOLI.  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Habitação que não atende as necessidades sociais, culturais e econômicas de seus moradores, prejudica a qualidade 
de vida dos mesmos. Hoje, os centros urbanos consolidados das grandes metrópoles são caracterizados por uma 
concentração de serviços e equipamentos destinados à cultura, infraestrutura urbana e transporte coletivo, no 
entanto, de modo geral, essas áreas encontram-se degradadas e abrigam inúmeros edifícios abandonados e 
subutilizados que, em sua maioria, são relevantes para a história, para a arquitetura e para a identidade da população. 
Diante dos fatos apresentados, entende-se que a reabilitação de edifícios em áreas centrais pode ser uma estratégia 
capaz de diminuir a segregação sócio-espacial, além de ser uma alternativa para atender a demanda habitacional, cujo 
fenômeno não é local, mas global, melhorar a qualidade de vida da população que vive em condições precárias de 
moradia, além de preservar e recuperar o patrimônio arquitetônico da cidade. Dessa forma, buscando reverter a 
lógica da produção habitacional brasileira, onde ao pobre cabe a periferia e moradias que não promovem 
habitabilidade, será apresentado, através do Método da Arquitetura Dialógica, baseado nas teorias de Mikhail 
Bakthin, Paul Ricoeur e Joseph Muntañola, como é possível obter qualidade habitacional através do diálogo entre o 
edifício e seu entorno, entre o passado e o presente e entre políticas públicas e sociedade. Este trabalho verifica se a 
qualidade da habitação ofertada pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR), no Brasil, e pelo Programmi di 
Recupero Urbano (PRU), na Itália, através do Edifício Maria Paula e do Residencial San Basilio, dialoga na relação 
habitação-usuário, com seu contexto urbano, social, econômico e cultural.  
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura dialógica; habitação social; programa de habitação Social; centro urbano consolidado. 

ABSTRACT: 
Housing that does not meet the social, cultural and economic needs of its residents, harms their quality of life. Today, 
the consolidated urban centers of large metropolises are characterized by a concentration of services and equipment 
for culture, urban infrastructure and public transport, but in general these areas are degraded and house many 
abandoned and underutilized buildings which, are mostly relevant to history, architecture, and the identity of the 
population. Given the facts presented, it is understood that the rehabilitation of buildings in central areas can be a 
strategy capable of reducing socio-spatial segregation, besides being an alternative to meet the housing demand, 
whose phenomenon is not local, but global, to improve the quality of life of the population living in precarious housing 
conditions, as well as preserving and to recover the city's architectural heritage. Thus, in order to reverse the logic of 
brazilian housing production, where the poor are the periphery and dwellings that do not promote habitability, it will 
be presented, through the Method of Dialogic Architecture, based on the theories of Mikhail Bakthin, Paul Ricoeur and 
Joseph Muntañola, how is possible to obtain housing quality through dialogue between the building and its 
surroundings, between the past and the present and between public policies and society. This work verifies that the 
quality of housing offered by the Programa de Arrendamento Residencial (PAR) in Brazil, and the Programmi di 
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Recupero Urbano (PRU) in Italy, through the Maria Paula building and the San Basilio Residence, with its urban, social, 
economic and cultural context. 
KEYWORDS: dialogical architecture; social habitation; social housing program; consolidated urban center. 

RESUMEN: 
Vivienda que no satisface las necesidades sociales, culturales y económicas de sus moradores perjudica la calidad de 
vida de los mismos. Hoy, los centros urbanos consolidados de las grandes metrópolis son caracterizados por una 
concentración de servicios y equipamientos destinados a la cultura, infraestructura urbana y transporte colectivo, sin 
embargo, en general, esas regiones se encuentran degradadas y abarcan innúmeros edificios abandonados y 
subutilizados que, en su mayoría, son relevantes para la historia, para la arquitectura y para la identidad de la 
población. Delante de los factos presentados, se entiende que la rehabilitación de edificios en regiones centrales puede 
ser una estrategia capaz de disminuir la segregación socio espacial, allende ser una alternativa para atender la 
demanda por vivienda, cuyo fenómeno no es local, pero global, mejorar la calidad de vida de la población que vive en 
condiciones precarias de vivienda, allende preservar y recuperar el patrimonio arquitectónico de la ciudad. De esta 
manera, buscando revertir la lógica de la producción de vivienda brasileña, donde a el pobre se destina la periferia y 
viviendas que no promueven habitabilidad, será presentado, a través del Método de la Arquitectura Dialógica, basado 
en las teorías de Mikhail Bakthin, Paul Ricoeur y Joseph Muntañola, como es posible obtener calidad en la vivienda a 
través del dialogo entre edificio y su entorno, entre el pasado y el presente y entre políticas públicas y sociales. Este 
trabajo examina si la calidad de la vivienda ofrecida por el Programa de Arrendamento Residencial (PAR) en el Brasil y 
por el Programmi di Recupero Urbano (PRU) en la Italia, a través del edificio Maria Paula y del Residencial San Basilio, 
dialoga en la relación vivienda-morador, con su contexto urbano.          
PALABRAS-CLAVE: arquitectura dialógica; vivienda social; programa de vivienda social; centro urbano consolidado. 
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INTRODUÇÃO 

Para que exista diálogo entre a habitação e seu contexto urbano, sobretudo o contexto do centro histórico, 
os projetos devem ser entendidos desde o conceito de habitar e suas relações com os métodos de 
intervenção no patrimônio, entender o conceito do que é o lugar, a cultura, e a memória.  

Sendo a habitação uma das necessidades básicas do homem, é fundamental entender sua essência nos 
tempos atuais, a qual pode ser resumida em: viver com satisfação em lugares com arquiteturas e 
tecnologias adequadas, confortáveis, seguras, saudáveis e integradas no seu contexto (SALCEDO, 2011, p. 
163).  Segundo Rapoport (1984, p. 63) a tipologia da habitação está diretamente condicionada por sua 
cultura, portanto, cada unidade de habitação e cada edifício expressam o modo de vida e características 
físico-sociais de seus moradores.  

Harvey (2000) trata a cultura como um fenômeno de característica social, criado e produzido pelo homem 
dentro de sua sociedade, como resultado do acúmulo de suas ações, significados e conhecimentos, 
refletindo a época em que está inserido, e o contexto intelectual específico de cada um. O conceito de 
Harvey dialoga com as ideias de Rapoport (1984, p. 63) ao relatar que a cultura é importante em dois 
aspectos: a relação entre o entorno e o comportamento humano e, enfatiza ainda o quanto ela é 
importante para definir e compreender os grupos de pessoas, lugares e situações específicas.  

Sob essa perspectiva de análise (a cultural), entende-se que as necessidades de uma família brasileira 
podem ser completamente diferentes das necessidades de uma família de outra nacionalidade, o que 
justifica as diferentes tipologias projetadas e produzidas em cada país. Por isso, a análise comparativa dos 
estudos de caso deste trabalho (Brasil e Itália) apresenta resultados distintos, pois embora estejam 
baseados em uma problemática semelhante que é a reabilitação de edifícios destinados à habitação social, 
esses edifícios foram extraídos de culturas e contextos diferentes.  

Os estudos de caso deste trabalho estão inseridos no contexto do centro urbano consolidado que, muitas 
vezes, engloba o centro histórico da cidade.  

Os centros históricos representam a origem das cidades, abrigam edificações simbólicas e significativas 
para a memória, identidade e cultura. Nessas áreas concentram-se comércio, serviços e, em muitos casos o 
setor administrativo e financeiro da cidade, em detrimento da função residencial, o que resulta em um 
estoque de edifícios subutilizados e/ou vazios, configurando essas áreas em espaços inseguros e 
degradados.  

Interessa-nos saber aqui como intervir em áreas consolidadas e históricas, pois várias são as teorias e os 
métodos de intervenção que podem ser aplicados para a salvaguarda do patrimônio arquitetônico (BOITO, 
2003; BRANDI, 2004; GIOVANNONI, 2013; IPHAM, 2004), uma vez que esses edifícios subutilizados e /ou 
vazios de que estamos tratando, geralmente são edifícios tombados ou em processo de tombamento, ou 
seja, apresenta uma arquitetura relevante para a história.  

Além da restauração, tem-se a reabilitação como um dos métodos de intervenção (MARICATO, 2001, 
p.126) e os projetos novos que devem compreender e interpretar seu contexto para uma integração 
harmoniosa com o ambiente já existente (SALCEDO, 2009, p.78-79). 
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As relações da habitação com suas dimensões intrínsecas e desta com seu contexto, podem ser entendidas 
a partir da dialogia. Muntañola (2000, p. 12) busca fundamentos de uma dialogia entre arquitetura e 
contexto, onde o contexto é o lugar da dialogia e ressalta ainda que “a arquitetura pressupõe uma intenção 
de se comunicar, não individual, mas social”. A dialogia da arquitetura deve ser entendida em uma relação 
cronotópica, através da relação da arquitetura com o seu contexto (entorno, ambiência) e desta com suas 
dimensões: projeto, construção e percepção dos usuários (RICOEUR, 2003). 

Ainda, tratando-se de projetos de habitação, os mesmos devem corresponder à ciência (conceitos, normas, 
regras, leis que todo arquiteto deve saber), a estética que é o saber fazer que, para Muntañola (2007), 
significa “fazer bem feito” e a ética explica “como fazer”, considerando todas as características do entorno, 
materiais, etc.  

Para o entendimento da ética na arquitetura dialógica é preciso aceitar as diferenças de lugares, de 
pessoas, de culturas e de valores. Não há ética em projetos que padronizam os espaços sem considerar as 
diferenças e as semelhanças do “eu” e do “outro”. A arquitetura idêntica, aquelas que podem ser 
construídas em qualquer parte do planeta, torna-se sem significado e, portanto, monológica e não 
dialógica. 

Ao abordar o tema da habitação popular em centros urbanos consolidados nas cidades latino-americanas e 
europeias, encontramos um problema comum: o déficit habitacional.  

Segundo a Blueprint for Addressing the Global Affordable Housing Challenge (2014), são 330 milhões de 
famílias em todo o mundo que vivem em moradias abaixo do padrão adequado.  O Relatório Global sobre 
Assentamentos Humanos (ONUHabitat, 2014) relatou que, nos próximos 15 anos o déficit de moradia deve 
crescer 40% em todo o planeta, porque a população vivendo em favelas ou áreas invadidas tende a dobrar 
nesse período e o mesmo relatório reconhece que, sem empenho dos governos e outros investidores para 
resolver a demanda habitacional, a população de baixa renda se encontrará sob pobreza urbana extrema, 
péssimas condições de moradia e de saúde nos próximos anos.  

Nota-se que um dos fatores apontados como entrave para o acesso à moradia é a insuficiente oferta de 
crédito e a dificuldade da população de baixa renda para comprar uma residência. O Brasil aparece no 
relatório da ONUHabitat (2014) como um dos países onde é mais difícil obter financiamento para a casa 
própria, representando 2% do PIB, enquanto esse percentual chega a 70,4% na Europa. 

Outro dado alarmante foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao apontar um déficit 
habitacional brasileiro de 7,757 milhões de unidades, o correspondente a 12,1% dos domicílios do país 
(VALOR ECONÔMICO, 2018). O dado é de 2015, o mais recente, e tem como base a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE.  

O Estado de São Paulo tem o maior déficit absoluto, o equivalente a 1,61 milhões de moradias e a região 
metropolitana de São Paulo o equivale a 643,2 mil domicílios (FOLHA, 2018). 

“O Maranhão é o estado com maior déficit relativo – falta moradia para 23,1% das 
famílias. No corte por regiões, o Sul lidera o aumento do déficit habitacional entre 2009 e 
2015: 18%. Em seguida vem o Sudente com 12% e Centro-Oeste com 8,1%. O Norte com  
(-2%) e Nordeste com (-2,6%) registraram queda” (VALOR ECONÔMICO, 2018). 
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Diante dos dados apresentados, no perguntamos: Como resolver o déficit habitacional? Para início de um 
diálogo sobre a questão, arriscamo-nos a dizer que é necessária uma política habitacional que olhe a 
questão envolvendo as três esferas políticas: federal, estadual e municipal, além de reformular as questões 
do uso do solo, enfim, o combate ao déficit habitacional requer, antes de tudo, uma visão política ampla.  

Uma das alternativas para solucionar o déficit habitacional passa também pela ocupação de imóveis já 
existentes em zonas centrais urbanas.  

Dados divulgados pela Folha de São Paulo (2018) revelam que existem mais de 7,9 milhões de domicílios 
vagos no Brasil com potencial de serem ocupados e, em São Paulo, são mais de 400 mil m² vazios no centro 
expandido e consolidado, com toda a infraestrutura necessária (FOLHA, 2014).  

Na Itália, segundo o Censo Federcasa (2015), a cidade de Roma apresentava uma população de 2.882,250 
milhões de habitantes, nos quais 11% da população eram caracterizados pobres e 4,6% miseráveis. Sobre a 
habitação social, com um estoque de aproximadamente 940 mil habitações populares produzidas até os 
dias de hoje, aproximadamente 768 mil moradias foram adquiridas por meio de arrendamento residencial, 
nos quais 3,8% das habitações foram compradas e 18,8% alugadas. 

Diante do déficit habitacional nos centros urbanos consolidados de São Paulo (Brasil) e Roma (Itália), as 
prefeituras implementaram programas e projetos de habitação social para atender essa demanda. Em São 
Paulo, implementou-se o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), destinado às famílias com renda 
mensal de até seis salários mínimos e em Roma, implementou-se o Programa di Recupero Urbano (PRU) 
para famílias com renda anual de até vinte mil euros.  

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é avaliar se os programas de habitação social implementados em 
São Paulo e em Roma atendem às necessidades sociais, econômicas, culturais, urbanas e ambientais dos 
beneficiários, através dos estudos de caso: Edifício Maria Paula, implementado pelo PAR em São Paulo e o 
Conjunto Residencial San Basilio, implementado pelo Programmi di Recupero Urbano (PRU) em Roma. 

MÉTODO DA ARQUITETURA DIALÓGICA  

O método dialógico é entendido como a relação cronotópica do objeto de estudo (os programas de 
habitação social) com seus contextos (urbano e cultural). 

São avaliados os projetos de reabilitação e a percepção dos usuários, todas essas etapas articuladas à 
estética, à ética e a ciência.  

Para o projeto de reabilitação, os critérios de análise são: intenção projetual, interpretação, hibridação, 
morfologia edilícia, inovação e preservação.  

Para a construção da reabilitação são analisados os seguintes critérios: densidade, relação do edifício com o 
contexto urbano, contemporaneidade, materialidade, custos da construção, tipologia habitacional, área 
construída por tipologia, desempenho térmico das unidades habitacionais e sustentabilidade.  

Na percepção dos usuários os critérios adotados são: composição das famílias, grau de satisfação com a 
moradia, expectativas dos usuários, viabilidade social, econômica, urbana e ambiental.  

5989



 

No contexto são abordados os programas de habitação social, a viabilidade urbana e ambiental dos bairros 
Bela Vista em São Paulo e San Basílio em Roma. Os programas de habitação social são analisados segundo 
os seguintes critérios: beneficiários, órgãos de financiamento, valor mensal da prestação da unidade 
habitacional, tipologia habitacional, área de atuação, período de atuação e sustentabilidade. Na viabilidade 
urbana são analisados os seguintes critérios: proximidade com serviços, comércio, transporte público e na 
viabilidade ambiental: espaços públicos livres (ruas, praças, parques e mobiliário urbano).  

Utilizamos como parâmetro de avaliação de qualidade as Referências de Escalonamento Urbano de Pitts 
(2004) (Tabela 1). 
 

Equipamentos Raio de influencia Equipamentos Raio de influência 

Escola 300 m Comércio 700 m 

Centro de saúde 1.000 m Serviços 2.000 m 

Ponto de Ônibus 500 m Praças e parques 600 m 

Tabela 1 - Indicadores de equipamentos comunitários e serviços 
Fonte: Pitts (2004) 

A área construída por tipologia de habitação tem como base a proposta de Ornstein (2003) (Tabela 2). 
 

TIPOLOGIA 
APARTAMENTO 

ESCALA DE VALORES 

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

Conjugado ou com um 
dormitório 

≥ 55,1 46,0 a 55,0 36,0 a 45,0 27,0 a 35,9 ≤ 26,0 

Dois dormitórios ≥  72,1 60,0 a 72,0 50,0 a 59,0 37,5 a 49,9 ≤  37,4 

Três dormitórios ≥  92,1 79,0 a 92,0 66,0 a 78,0 49,5 a 65,9 ≤  49,4 

Tabela 2. Escala de valores área construída por tipologia de habitação 
Fonte: Elaborada pelas autoras, com base em Coelho e Pedro (1998, apud Ornstein, 2003) 

Para obter informações sobre os moradores e suas expectativas sobre os Edifícios Maria Paula e San Basílio, 
foram aplicados questionários em março de 2015 em Roma e em outubro de 2015 em São Paulo.  

Para a análise do número de habitantes por dormitório é considerada a proposta de Salcedo (2008, p. 157) 
(Tabela 3).  
 

Nº DE USUÁRIOS 
/DORMITÓRIO 

ESCALA DE VALORES 

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM 

Um habitante ou 
Casal /dormitório 

Dois habitantes 
/dormitório 

Três habitantes 
/dormitório 

Mais de três habitantes 
/dormitório 

Tabela 3. Escala de valores, nº de habitantes por dormitório 
Fonte: Salcedo (2008) 

A análise da área construída por habitante (m²/habitante) tem como base o Decreto Ministerial de Obras 
Públicas da Itália, de 5 de julho de 1978. Em função da área construída mínima por habitante (14,00m²) são 
definidas as seguintes escalas de valores: ótimo: mais de 25% acima do mínimo estabelecido; bom: igual ou 
até 25% acima do mínimo estabelecido; ruim: até 25% abaixo do mínimo estabelecido e péssimo: mais de 
25% abaixo do mínimo (Tabela 4).  
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Nº DE 
HABITANTES 

ÁREA 
(m²) 

ESCALA DE VALORES 

ÓTIMO 
(m²) 

BOM 
(m²) 

RUIM 
(m²) 

 
 

PÉSSIMO 
(m²) 

1 
2 
3 
4 
5 ou mais 

14,0 
28,0 
42,0 
56,0 
+ 10,0 

≥ 17,5 
≥ 35,0 
≥ 52,5 
≥ 70,0 
- 

14,0 a 17,4 
28,0 a 34,9 
42,0 a 52,4 
56,0 a 69,9 
- 

10,5 a 13,9 
21,0 a 27,9 
31,5 a 41,9 
42,0 a 55,9 
- 

≤ 10,4 
≤  20,9 
≤  31,4 

 ≤  41,9 

Tabela 4. Escala de Valores - área construída/habitante 
Fonte: Decreto Ministerial do Ministério de Obras Públicas da Itália, de 5 de julho de 1978. 

Organização: das autoras  

A viabilidade social analisa o programa de necessidades da habitação, a viabilidade econômica a relação da 
renda familiar mensal com o valor da prestação da unidade habitacional e a viabilidade ambiental a 
existência de áreas verdes, praças e espaços de lazer público, no contexto urbano. 

CENTRO URBANO CONSOLIDADO DE SÃO PAULO: PROGRAMA DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL (PAR)  

O Edifício Maria Paula, localizado no Bairro Bela Vista do centro de São Paulo (Brasil), foi implementado 
pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR).  

 Bairro Bela Vista (São Paulo) 

O Bairro Bela Vista está localizado no coração da cidade de São Paulo, na área compreendida entre os 
afluentes do Rio Tamanduateí e o Ribeirão Anhangabaú. Sua posição na parte mais alta da cidade permite 
amplas vistas para a paisagem, por isso a origem do nome “Bela Vista”. Segundo O Estadão (2015), na 
década de 50, o Bairro ocupou o primeiro lugar entre os distritos mais populosos da cidade de São Paulo, 
com 17.560 habitantes (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Mapa do centro histórico de São Paulo e sua ambiência 

Distrito 1: Centro histórico e Distrito 2: Bairro Bela Vista 
Fonte: Disponível em: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spse/mapas/0001. Acessado em 24/11/2015, adaptado pela autora 

(2015). 

Em 2015, mais de 70 mil pessoas habitavam essa região (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2015). O bairro Bela 
Vista foi tombado pelo CONPRESP segundo Resolução nº 22 de 2002, por ser um dos poucos bairros da 
cidade de São Paulo que ainda guarda as características originais do seu traçado urbano e parcelamento do 
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solo e principalmente pelo número de edificações de inegável valor histórico, arquitetônico, ambiental e 
afetivo.  

É caracterizado por um traçado urbano de ruas irregulares, com predominância de casas assobradadas e 
edifícios de quinze a dezessete andares, além de construções alinhadas à calçada. Apresenta infraestrutura 
consolidada, equipamentos, serviços e transporte público.  

O Bairro Bela Vista foi uma das regiões que sofreu com o abandono e degradação edilícia na região central 
da cidade de São Paulo, atualmente, possui áreas de cortiços que passam por ampla reformulação. É o caso 
da Rua Maria Paula, marcada pela presença de cortiços e moradias populares, no final de década de 80 e 
90. Nesta Rua está localizado o Edifício Maria Paula, objeto deste estudo. 

Edifício Maria Paula 

O Edifício Maria Paula, localizado no Bairro Bela vista em São Paulo, foi construído em 1956, em estilo 
modernista. Está alinhado nos limites do lote com traços geométricos. Os volumes dos pavimentos 
superiores avançam sobre a calçada, criando movimento na composição da fachada. O edifício construído 
no terreno de 316,80 m² comporta 13 pavimentos tipo, um subsolo e um pavimento térreo, perfazendo um 
total de 3.909,14 m² de área construída.  

Do 1° ao 10° pavimento abrigava um apartamento por piso. No pavimento térreo localizava o apartamento 
do zelador, saguão de acesso aos apartamentos com portaria, depósito e elevador social, um elevador de 
serviço e duas lojas.  

Em 2002, o Edifício Maria Paula foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação de São Paulo 
(CONPRESP) com nível de preservação 3 (NP3), mediante a Resolução nº 22 de 2002. 

Nas gestões de 2001 a 2008, a Prefeitura de São Paulo, através do Programa de Arrendamento Residencial 
(PAR) reabilitou o Edifício.   

CENTRO URBANO CONSOLIDADO DE ROMA (ITÁLIA): PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO 
(PRU).  

O Conjunto Residencial San Basilio está localizado no Bairro San Basílio na cidade de Roma (Itália) e foi 
implementado pelo Programmi di Recupero Urbano (PRU).  

O Bairro San Basílio, criado em 1928, está localizado a leste da cidade de Roma e é de propriedade da 
Azienda Territoriale ed Edilizia Residenziale (ATER) e da Comune di Roma. De acordo com a ATER-Roma, 
atualmente o Bairro possui uma população de 27.152 habitantes.  

É caracterizado por um traçado urbano de ruas semi-ortogonais com predominância de edifícios coletivos 
de quatro a cinco andares, tipologias repetidas e uniformes, fachadas voltadas para a rua, posicionadas no 
alinhamento das calçadas. Os blocos de edifícios delimitam o perímetro das quadras e os espaços livres 
estão voltados para o pátio central. O Bairro abriga equipamentos coletivos, pontos de ônibus e metrô, 
serviços de saúde, educação, esporte, lazer e transporte público (Figura 2).  
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Figura 2. Mapa da cidade de Roma e seus distritos 

Distrito 1: Cidade Medieval e Distrito 5: Bairro de San Basilio 
Fonte: Regions of Augustan Rome (2015), adaptado pela autora (2015) 

Conjunto Residencial San Basílio 

O Conjunto Residencial San Basílio data do ano 1954.  

Seus 07 edifícios de estilo modernista estão recuados à aproximadamente 1,50m da calçada, são 
construções de 4 (quatro) andares e fachadas planas com varandas.  

Os sete blocos de 29,70m de comprimento por 9,35m de largura e 16,80m de altura, foram implantados 
em uma quadra com área de 9.364,76m². Cada bloco foi posicionado à aproximadamente 12m 
equidistantes uns dos outros.  

Cada andar abriga 4 (quatro) apartamentos, perfazendo um total de 112 unidades. Os blocos de edifícios 
não delimitam o perímetro da quadra distribuindo-se diagonalmente às vias de acesso e os espaços livres 
estão distribuídos entre os blocos de edifícios.  

RESULTADOS  

Os resultados da pesquisa apontam que os programas de habitação social PAR e PRU atendem à população 
de baixa renda.  

As diferenças em ambos os programas são:  

a) o PRU é uma intervenção urbana e o PAR intervém apenas no edifício;  

b) as famílias beneficiadas com o PRU podem pagar o financiamento da sua residência com até 17% da 
renda mensal familiar, enquanto que os beneficiários do PAR podem pagar o financiamento com até 30%;  

c) os beneficiários do PRU participam das diretrizes projetuais da intervenção e os tamanhos dos 
apartamentos são adequados ao tamanho das famílias, já os beneficiários do PAR não intervêm nas 
diretrizes projetuais e a composição familiar não é considerada na formulação das tipologias habitacionais; 
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d) a sustentabilidade (preocupação com as áreas verdes, materiais e equipamentos para reuso de água e 
coleta de energia solar) é uma exigência prevista por Lei nos projetos de reabilitação do PRU, requisitos 
esses que não são exigidos no projeto de reabilitação do PAR.  

A tabela 5 apresenta um resumo dos resultados comparativos entre os dois programas. 

Indicadores 
Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR) 
Programmi di Recupero Urbano (PRU) 

Beneficiários do programa População com renda mensal de até seis 
salários mínimos. 

População com renda anual de até vinte 
mil euros. 

Órgãos de financiamento Caixa Econômica Federal Parceria público-privada 

Valor da prestação mensal 
da unidade habitacional 

Até 30% da renda mensal com o 
pagamento da habitação 

Até 17% da renda mensal com o 
pagamento da habitação. O valor das 
prestações mensais dos apartamentos 
varia de acordo com a renda mensal de 
cada família. A cada dois anos realiza-se 
um Censo para avaliar a renda familiar; 
se há mudança, muda-se também o valor 
das prestações.  

Tipologia habitacional Apartamento conjugado (sala-cozinha-
dormitório e banheiro) ou com 2 
dormitórios. 

Apartamentos com dois ou três 
dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro. 

Área de atuação Intervém apenas no edifício. 

Projeto de requalificação urbana: 
edifício, áreas verdes, ruas, sistemas de 
transporte e equipamentos urbanos. 

Período de atuação 2001 a 2008 
Iniciou em 1993 e está em atuação até os 
dias de hoje. 

Sustentabilidade Não exigidos no projeto. Normatizado e Legislado. 

Tabela 5. Programas e Projetos públicos de habitação social: PAR em São Paulo e PRU em Roma 
Fonte: Produzido pelas autoras 

Os edifícios também foram analisados segundo a viabilidade urbana e ambiental. 

Viabilidade urbana e ambiental 

Tanto o Bairro Bela Vista como o Bairro San Basílio abrigam estabelecimentos para: educação, saúde, 
cultura e comércio e estão localizados em uma região dotada de transporte público. 

Com relação à viabilidade ambiental, apenas o Bairro San Basílio apresenta parques e praças próximos ao 
Conjunto.  

No Bairro Bela Vista, a arborização está presente apenas no canteiro central das ruas e avenidas.  

Ver tabelas 6 e 7. 
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Centro urbano consolidado de São Paulo   
Bairro Bela Vista 

Centro urbano consolidado de Roma 
Bairro San Basílio 

  

Residencial Maria Paula transporte público saúde área verde 
comércio/serviços  

Fonte: Google Earth. Acesso em 30/10/2015, adaptado pela autora 
(2015). 

    Residencial San Basílio transporte público saúde área verde 

comércio/serviços 
Fonte: openarchive.univpm.it/jspui/.../1/Tesi.Carluccio.pdf. 

Adaptado pela autora (2015). 

Tabela 6. Viabilidade urbana, Bairro Bela Vista em São Paulo e Bairro San Basílio em Roma 
Fonte: Produzido pelas autoras 

 

Centro urbano consolidado de São Paulo 
Bairro Bela Vista 

Centro urbano consolidado de Roma 
Bairro San Basilio 

  

Fonte: Google Earth. Acesso em 30/10/2015, adaptado pela autora 
(2015) 

Fonte: Google Earth. Acesso em 30/10/2015, adaptado pela autora 
(2015) 

Tabela 7. Viabilidade ambiental, Bairro Bela Vista em São Paulo e Bairro San Basílio em Roma 
Fonte: Produzido pelas autoras 

Degradação 

O edifício Maria Paula foi abandonado na década de 1990. Em 1997, o edifício foi ocupado pelo movimento 
social do “Fórum dos Cortiços e sem tetos de São Paulo”.  

O Conjunto Residencial San Basilio, entrou em um processo de degradação nos anos 70 e 80, devido à falta 
de manutenção dos edifícios e ausência de serviços de suporte social público (Tabela 8). 
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Edifício Maria Paula – DEGRADAÇÃO Conjunto Residencial San Basilio – DEGRADAÇÃO 

Com o abandono, os sistemas prediais encontravam-se 
obsoletos; eletrodutos e tubulações de água e esgoto 
de aço galvanizado apresentavam-se com elevado grau 
de oxidação, os pisos e as portas de madeira no 
interior dos apartamentos estavam quebrados e 
deteriorados, as esquadrias metálicas todas oxidadas, 
os vidros quebrados e as venezianas de madeira em 
mau estado de conservação.  

As janelas de madeira e o telhado dos edifícios se 
deterioraram com a ação das chuvas, provocando grandes 
estragos no interior dos apartamentos com a presença de 
infiltrações e mofos.  
As instalações hidráulica e elétrica apresentaram 
problemas pela falta de manutenção. As áreas livres entre 
os blocos dos edifícios estavam abandonadas e passaram a 
ser utilizadas como depósito para entulhos.  

  

Edifício Maria Paula 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2015) 

Edifício San Basilio.  
Fonte: ATER (2015) 

Tabela 8. Degradação, Edifício Maria Paula em São Paulo e Conjunto Residencial San Basilio em Roma 
Fonte: produzido pelas autoras 

Projeto de reabilitação 

Em 2001, o Edifício Maria Paula foi comprado pela Caixa Econômica Federal e, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, através do Programa de Arrendamento Residencial foi reabilitado para habitação 
social.  

O Escritório Fábrica Urbana elaborou o projeto de reabilitação do edifício adequando-o para abrigar 75 
unidades residenciais, sendo 74 unidades conjugadas e um apartamento com dois dormitórios.  

Os gestores da ATER-Roma, responsáveis pela criação e desenvolvimento do projeto de reabilitação do 
Conjunto Residencial San Basilío decidiram manter a população residente no mesmo local, considerando a 
história social, a cultura e a identidade do bairro e dos moradores (Tabela 9). 
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Critério Edifício Maria Paula Conjunto Residencial San Basílio 

Intencionalidade 
projetual 

Preservar e restaurar as fachadas e o 
volume do edifício.  
Preservar a estrutura existente de lajes, 
vigas e pilares de concreto armado.  
Demolir algumas paredes internas, forros, 
pisos e instalações elétrica e hidráulica para 
criar as novas unidades residenciais.  
Todas as tipologias seriam conjugadas, 
exceto a do 13º andar.  
Recuperar os elevadores, o telhado e as 
esquadrias e substituir os revestimentos 
internos. 

Preservar e restaurar a forma edilícia (tipo 
palazza) e valorizar o patrimônio construído. 
Aplicar revestimento na fachada, substituir 
as janelas em avançado estado de 
degradação. 
Implantar normas de segurança, instalar 
elevadores para garantir acessibilidade, 
refazer as redes de instalações elétrica, 
hidráulica, substituir o telhado e requalificar 
os espaços comuns.   
Novo desenho para a platibanda e instalação 
de equipamentos e sistemas de captação de 
energia renovável.  

Compreensão e 
interpretação 
 
 
 
 

Em função da demanda habitacional e a 
degradação do centro histórico e de seus 
edifícios, a Prefeitura Municipal de São 
Paulo em parceria com a Caixa Econômica 
Federal, em 2001, através do PAR 
entenderam que era importante reabilitar o 
Edifício Maria Paula para habitação social.  

Em função da demanda habitacional e a 
degradação do Conjunto Residencial San 
Basilio, a ATER-ROMA, com uma parceria 
público-privada, em 2000, através do PRU 
entenderam que era importante reabilitar o 
Conjunto Residencial San Basilio, já 
destinado para habitação social. 

Hibridação O projeto de reabilitação de unidades 
residenciais, ao preservar as fachadas e o 
volume do edifício, está valorizando a 
arquitetura antiga. 

O projeto é hibrido porque insere materiais 
contemporâneos (placas metálicas e vidros) 
que não “ferem” a arquitetura 
antiga/original, ao contrário, a valoriza. 

Morfologia edilícia A proposta foi preservar integralmente a 
volumetria e as características 
arquitetônicas modernas do edifício, ou 
seja, o prisma de 15 andares permaneceria 
intacto no contexto da Rua Maria Paula, tal 
qual como foi configurado. O interior do 
edifício seria subdividido para abrigar 75 
unidades residenciais. 

O projeto preservou em geral as fachadas e 
volumetria dos blocos, acrescentou o volume 
do elevador em cada bloco e criou a 
lavanderia na área da varanda de cada 
unidade residencial.   

Inovação O ato de requalificar o edifício e dar a ele 
um novo uso é uma forma de inovação.  

Emprego de materiais sustentáveis e garantia 
de acessibilidade aos moradores 

Preservação Buscou-se preservar as fachadas e a 
volumetria do edifício, restaurar as janelas, 
em especial as janelas arredondadas. As 
demais janelas e portas de madeira, em 
péssimo estado de conservação, deveriam 
ser substituídas por esquadrias novas.  

Buscou-se preservar e restaurar a forma 
edilícia (tipo palazza), valorizar o patrimônio 
construído e substituir as janelas em 
avançado estado de degradação. 
 

Tabela 9. Projeto de reabilitação do Edifício Maria Paula em São Paulo e do Conjunto Residencial San Basilio em Roma 
Fonte: Produzido pelas autoras 
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Construção da reabilitação 

A área dos apartamentos conjugados do Edifício Maria Paula varia entre 25,73m² e 53,36m², sendo 
inadequadas para a realização das atividades e acomodação do mobiliário.  

No Conjunto Residencial San Basilio, os apartamentos com dois dormitórios tem uma área de 39,30m² e 
com três dormitórios tem uma área de 52,80m².  

De acordo com Ornstein (2003) e a Tabela 2, a área dos apartamentos no San Basilio seria insuficiente para 
a realização das atividades dos moradores e acomodação do mobiliário, principalmente na sala, no entanto, 
na entrevista com os moradores eles disseram ser adequada e isto pode ser justificado dentro da cultura.  

A sala é pequena por ser pouco utilizada, pois as relações sociais na Europa, de forma geral, acontecem nos 
espaços públicos (praças, parques, cafés, bares, entre outros), o que já não acontece no Brasil, onde 
parentes e amigos são recebido na casa, mais precisamente na sala e na cozinha, por isso estes cômodos 
devem ser maiores no caso brasileiro (Tabela 10 e 11). 

Edifício Maria Paula – RECONFIGURAÇÃO Conjunto Residencial San Basilio– RECONFIGURAÇÃO 

 
 

 

 
 

 

Tabela 10: Projeto do Edifício Maria Paula reconfigurado 
Fonte: Caixa Econômica Federal, adaptado pela autora (2015).  

Foto da autora. 

Tabela 10: Projeto do Edifício São Basílio reconfigurado 
Fonte: ATER-ROMA, adaptado pela autora (2015).  

Foto da autora. 
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CRITÉRIOS Edifício Maria Paula Conjunto Residencial San Basílio 

Densidade A superfície de área reconfigurada equivale a 
3.909,14m², sobre um lote de 316,80m², 
com ausência de áreas livres no terreno, pois 
se trata de uma região completamente 
adensada. 

A superfície de área reabilitada, na quadra, 
equivale a 1.744,02m² e a área livre equivale a 
7.349,67m². Cada edifício reconfigurado possui 
área construída original de 1.084,28m², mais 
78,40m² equivalente à área do elevador, 
perfazendo um total de 1.162,68m² de área 
construída por edifício, na quadra. 

Relação do edifício 
com o contexto 
urbano 

O gabarito segue os padrões de outros 
edifícios no entorno e sua arquitetura não 
fere a contemporaneidade de novos edifícios 
construídos ao longo do século XX e XXI. O 
ritmo criado pela composição das fachadas, 
dos edifícios adjacentes, alinhados à calçada, 
se dissolve na paisagem urbana, sem criar 
um conflito visual. 

Os edifícios mantiveram o gabarito da região 
em que estão inseridos, garantindo uma 
composição arquitetônica harmoniosa com o 
contexto urbano imediato. 

Contemporaneida
de e materialidade 

Para adequar as unidades de habitação 
foram construídas divisórias internas com 
tijolos furados, pintura látex e aplicado 
revestimento cerâmico nas áreas molhadas. 
No interior dos apartamentos mantiveram-
se os pisos de madeira jatobá e nas áreas 
comuns: ardósia e cimentado queimado. O 
revestimento dos elevadores de madeira e 
ferro foi substituído por aço inox. 

Para criar a área de serviço nos apartamentos 
as varandas foram fechadas com placas de 
alumínio. Criou-se um novo desenho para a 
platibanda dos edifícios. Implantação de 
sistema de captação de energia solar nas 
paredes externas (por meio de placas 
metálicas) e na laje de cobertura por meio de 
painéis de poliuretano de alta densidade. 
Aplicação de betume para impermeabilização. 
Paredes externas revestidas com gesso de 
isolamento térmico e acústico. Revestimento 
de cortina de tijolos cuja função era proteção e 
acabamento, mantendo a transpiração da 
parede. 

Custos da 
construção 

O custo de cada apartamento foi de 
aproximadamente R$ 25 mil reais e o valor 
de venda atual chega a R$ 190 mil reias. O 
valor total do projeto de reabilitação do 
edifício foi de R$ 1.714.168,11 reais. 

O custo de cada apartamento foi de 30 mil 
euros e o valor de venda atual varia de 45 à 55 
mil euros. O valor total do projeto de 
reabilitação de todos os sete edifícios foi de € 
3.658.580,67. 

Tipologia 
habitacional 

74 apartamentos conjugados (sala-cozinha-
dormitório e banheiro) e um apartamento 
com dois dormitórios. 

56 apartamentos com dois dormitórios e 
outros 56 com três dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro. 

Área construída 
por tipologia 

A área construída da maioria dos 
apartamentos conjugados (48,6%) é regular, 
32,5% são ruins e 18,9% são bons. 
A área dos apartamentos conjugados varia 
entre 25,73m² e 53,36m² e o apartamento 
com dois dormitórios tem 57,67m². 

A área construída de todos os apartamentos 
com dois e três dormitórios é boa. 
As unidades de habitação com dois dormitórios 
tem área de 39,30m² e com três dormitórios 
tem área de 52,80m². 

Tabela 11. Construção da reabilitação do Edifício Maria Paula em São Paulo e do Conjunto Residencial San Basilio em Roma 
Fonte: produzido pelas autoras 

 

 

 

5999



 

 

CRITÉRIOS Edifício Maria Paula Conjunto Residencial San Basílio 

Desempenho 
térmico das 
unidades de 
habitação 

Todos os dormitórios recebem iluminação e 
ventilação natural ótima, enquanto a 
cozinha, a sala e o banheiro, foram 
classificados como sendo ruins. Em alguns 
banheiros não existe janela. A situação piora 
nos apartamentos subdivididos, pois as 
novas paredes barram totalmente a 
ventilação e iluminação para a sala e 
cozinha. Cabe lembrar que não foi 
empregado tratamento térmico na 
reconfiguração do edifício. 

Todos os cômodos dos apartamentos com um 
e dois dormitórios apresentam boa iluminação 
e ventilação, com exceção da sala, por não 
possuir janela.  
 

Sustentabilidade Não foram inseridos equipamentos de coleta 
e reuso de água e energia renovável, 
tampouco material térmico e acústico no 
edifício. 

Implantação de placas metálicas para captação 
de energia solar, painéis de poliuretano e 
paredes externas revestidas com gesso de 
Isolamento térmico e acústico. 

Tabela 11. (Continuação da tabela 11) Construção da reabilitação do Edifício Maria Paula em São Paulo e do Conjunto Residencial San Basilio em 
Roma 

Fonte: produzido pelas autoras 

Percepção dos usuários 

No Edifício Maria Paula, a maioria dos entrevistados (62,96%) nasceu na região nordeste do país e vivem 
em São Paulo há mais de 30 anos, a maioria (55,4%) são mulheres na faixa de 07 a 72 anos.  

Com relação à ocupação, a maioria (70%) está empregada.  

Quanto ao nível escolar: a maioria (74%) tem segundo grau completo e as famílias têm em média três 
membros, com renda mensal entre R$ 788,00 a R$ 4.728,00 reais.  

A área da maioria dos apartamentos conjugados (73,3%) varia entre 25,73m² a 38,19m². Se considerarmos 
uma média de três pessoas por unidade, essas áreas são insuficientes para a realização das atividades da 
família e acomodação do mobiliário. Nos apartamentos conjugados, as famílias com mais de três membros 
subdividiram o espaço para criar mais um dormitório, o que resultou em maior desconforto com o bloqueio 
da iluminação natural e ventilação para a sala e cozinha.  

Para que a área construída por habitação fosse considerada ótima, a área construída por unidade 
habitacional deveria ser maior que 56m², no entanto, os residentes consideram que, apesar da unidade de 
habitação ser pequena, é melhor, se comparada com a antiga residência, pois muitos moravam em cortiços 
ou habitações com banheiros coletivos.  

Os estabelecimentos para a educação, saúde, cultura, os serviços de transporte coletivo são ótimos, estão 
próximos da residência, mas o bairro carece de praças e parques. 
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No Conjunto Residencial San Basílio, a maioria dos entrevistados (56%) são nascidos em Roma. A maioria 
(65%) são idosos, com idade entre 72 e 85 anos. As famílias têm em média três membros e uma renda 
anual de até € 20.000,00 euros.  

Os dormitórios abrigam uma ou duas pessoas, sendo considerados ótimos.  

Os moradores do Conjunto Residencial San Basílio disseram estar satisfeitos com as residências, pois elas 
atendem às suas necessidades diárias. Os estabelecimentos para a educação, saúde, cultura, comércio, 
transporte coletivo, parques e praças estão próximos da residência, permitindo plena acessibilidade e 
promovendo qualidade à habitação (Tabela 12). 
 

CRITÉRIOS Edifício Maria Paula Conjunto Residencial San Basílio 

Viabilidade 
econômica 

O valor das prestações mensais dos apartamentos 
é, em media, R$ 300,00 reais.  
Os moradores têm conseguido pagar as 
prestações, portanto o programa é viável 
economicamente. 

O valor das prestações mensais dos 
apartamentos varia de acordo com a renda 
mensal de cada família. Segundo relato da 
ATER-Roma, alguns moradores chegam a 
pagar € 75,00 euros pela prestação, este 
valor é acessível e viável economicamente.  

Viabilidade 
urbana 
 

Quando perguntados sobre onde fazem suas 
compras, as respostas foram as seguintes: 
“distância de 1 quadra”, “na esquina”, “levo de 5 a 
10 minutos caminhando para chegar ao 
supermercado”. 
Sobre os serviços de saúde que utilizam, disseram 
que têm hospital e posto de saúde a “duas 
quadras”, “cinco minutos”, “quinze minutos de 
metrô”, “vinte minutos a pé”. 
Sobre a escola que os filhos frequentam: “na 
esquina”, “a duas quadras”, “à três quadras deste 
apartamento”, “15 minutos a pé”. 

Quando perguntados sobre onde fazem 
suas compras, a resposta foi a seguinte: 
“distância de uma a duas quadras”. 
Quando perguntados sobre os serviços de 
saúde que utilizam, disseram que têm 
hospital a “duas quadras”. 
Quando perguntados sobre a escola que os 
filhos frequentam, a resposta foi: “a duas 
quadras”. 

Viabilidade 
social 

Segundo os entrevistados, a maioria (54,8%) disse 
que as residências não atendem às suas 
necessidades. 

Segundo os entrevistados, todos disseram 
que os apartamentos atendem às suas 
necessidades. 

Viabilidade 
ambiental 
 

Os entrevistados disseram que: “não existe 
parques e praças ou espaços para lazer público 
perto do edifício” e considera esse aspecto 
ambiental um ponto negativo de se morar no 
centro da cidade. Como observado pelos 
moradores: “só tem árvores nos canteiros das ruas 
e avenidas”. O parque mais próximo fica a uma 
distância aproximada de 3km. 

Todos os entrevistados disseram que: “a 
área verde e o playground criados entre os 
blocos dos edifícios são bastante usados 
pelos residentes e, sobretudo pelas 
crianças”. Disseram também que têm a 
opção de usar outros parques que estão 
localizados próximos ao residencial, a uma 
distância aproximada de 100 metros. 

Grau de 
satisfação com 
a residência 

A maioria das famílias está satisfeita com a 
residência porque estão pagando por uma “casa 
própria”, no entanto, a maioria disse que o 
apartamento é pequeno, não atende com conforto 
as necessidades das famílias.  

A maioria das famílias está satisfeita, pois 
esses moradores vivem desde a infância 
nestes mesmos apartamentos.  
 

Tabela 12. Percepção dos usuários dos Edifício Maria Paula em São Paulo e Conjunto Residencial San Basilio em Roma 
Fonte: produzido pelas autoras 
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CONSIDERÇÕES FINAIS 

Diante da análise apresentada acima, concluímos que ambos os programas (PAR e PRU) atendem as 
necessidades econômicas dos moradores, pois são destinados à população de baixa renda e as prestações 
mensais são coerentes com a renda mensal das famílias.  

Ambos os programas atendem às necessidades urbanas, pois reabilitaram edifícios na área consolidada da 
cidade, servida de equipamentos urbanos, transporte público, serviços e comércio. No entanto, a 
viabilidade ambiental só está presente no Residencial San Basílio. 

Com relação a área construída por habitante do edifício Maria Paula,  a maioria das unidades (77,4%) são 
péssimas, já no San Basílio a maioria é considerada boa.  

Com o estudo, recomenda-se que nos projetos de reabilitação de edifícios, as áreas construídas por 
apartamento sejam compatíveis com as necessidades das famílias. 

O PRU é um exemplo, pois configura-se através de uma intervenção urbana, com parceria público/privado 
e exige que os projetos de intervenção sejam sustentáveis (uso de coletores solares, paredes termo 
acústicas, acessibilidade), diferente do PAR que atua de forma isolada no edifício. 

Diante das estatísticas e dos exemplos de intervenções apresentados neste trabalho, fica evidente que 
reabilitar edifícios que estão abandonados ou subutilizados nos centros urbanos consolidados é uma 
alternativa para solucionar a demanda habitacional popular do país.  

Em suma, este trabalho estrutura as relações dialógicas entre projeto, construção e uso social, e mostra 
que os programas e projetos públicos para habitação social em centros urbanos consolidados só podem ser 
compreendidos e bem sucedidos a partir da atuação da gestão pública sobre a cidade e sua relação 
dialógica com o contexto urbano, social, cultural, econômico e ambiental, para que as áreas das unidades 
habitacionais e suas tipologias possam ser compatíveis com as necessidades das famílias. 
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A CASA-MUSEU COMO MEMÓRIA DO SER: UMA ANÁLISE DE CASOS 
BRASILEIROS E PORTUGUESES 

THE HOUSE-MUSEUM AS A MEMORY OF BEING: AN ANALYSIS OF BRAZILIAN AND PORTUGUESE 
CASES 

LA CASA-MUSEO COMO MEMORIA DEL SER: UN ANÁLISIS DE CASOS DE BRASIL Y PORTUGUÉS 
EIXO TEMÁTICO: INDICAÇÃO DA FILIAÇÃO DO ARTIGO A UM DOS 8 EIXOS TEMÁTICOS (SEM O NÚMERO) 

 
RESUMO: 
O presente artigo, intitulado “A Casa-Museu Como Memória Do Ser: Uma Análise De Casos Brasileiros E Portugueses 
“discorre sobre a função da arquitetura da habitação como expressão da individualidade de seu proprietário. Busca 
compreender a relação existente entre a arquitetura, o habitar e a memória, bem como a influência projetual de cada 
personagem em sua propriedade. Para tanto, foram analisadas cinco Casas-Museus em Portugal e no Brasil, para 
identificar a peculiaridade de cada casa. A relevância para a escolha das Casas-Museus aqui analisadas encontra-se para 
além de sua diferença projetual, na individualidade de cada proprietário. Fora escolhido personalidades influentes da 
música, pintura, literatura, odontologia e do mundo empresarial, cada um com importância social diferente, 
verificaremos como suas expressões e hábitos de vida influenciaram na forma de habitar de suas casas, bem como na 
sua tipologia projetual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Habitar; Habitação e Memória; Arquitetura de Casas-Museus.  

ABSTRACT: 
This paper, titled "The House-Museum As Memory of Being: An Analysis of Brazilian and Portuguese Cases" discusses 
the function of the architecture of the dwelling as an expression of the individuality of its owner. It seeks to understand 
the relationship between architecture, habitation and memory, as well as the projectile influence of each character on 
his property. For that, five houses-museums were analyzed in Portugal and Brazil, to identify the peculiarity of each 
house. The relevance for the selection of the Houses-Museums analyzed here is beyond their design difference in the 
individuality of each owner. We have chosen influential personalities of music, painting, literature, dentistry and the 
business world, each with different social importance, we will verify how their expressions and habits of life influenced 
the way they live in their homes, as well as their design typology. 
KEYWORDS: Housing; Housing and Memory; Architecture of Houses-Museums  
 
RESUMEN: 
En este artículo, titulado " La Casa-Museo Como Memoria Del Ser: Un Análisis De Casos De Brasil Y Portugués " discute 
el papel de la arquitectura de vivienda como una expresión de la individualidad de su propietario. Se busca comprender 
la relación existente entre la arquitectura, el habitar y la memoria, así como la influencia proyectual de cada personaje 
en su propiedad. Con este fin, cinco casas-museos fueron analizados en Portugal y Brasil, para identificar las 
características de cada casa. La relevancia para la elección de las Casas-Museos aquí analizadas se encuentra más allá 
de su diferencia proyectual, en la individualidad de cada propietario. En el caso de las mujeres, la mayoría de las veces, 
la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, 
PALABRAS-CLAVE: Habitar; Vivienda y Memoria; Arquitectura de Casas-Museos. 
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INTRODUÇÃO 

A História do espaço construído e habitado remete sistematicamente para a arquitetura como expressão do 
entendimento do mundo, como definição da identidade cultural e para com a forma que o homem se coloca 
perante a sociedade. A arquitetura é a arte por meio da qual nos deslocamos, a arte que nos envolve. Dentre 
todas as artes, por ter o seu encontro de caráter involuntário, torna possível afirmarmos que a arquitetura 
faz parte da arte mais cotidiana e próxima da vida do homem. Roth (2017), em seu texto “Deleite: espaço 
em arquitetura”, deixa claro que a arquitetura vai além do espaço construído, pois a realidade da arquitetura 
não está só nos elementos sólidos, não provém apenas de um conjunto de larguras, comprimentos e alturas 
dos elementos construídos que encerram o espaço, mais precisamente, a arquitetura provém do espaço 
vazio, do interior que os homens andam.  

Muito além da função de abrigo e proteção, habitar implica na conquista de um espaço, seja de escala 
pessoal, se pensarmos nas habitações com função de moradia, ou em escala pública e social, ao analisarmos 
as demais formas que o homem, através da arquitetura, habitou o espaço construído.  Ou seja, quando o 
homem habita, particulariza seu espaço, manifesta a existência de um mundo real e visível, por oposição a 
um mundo abstrato e invisível.  

Quando a casa, a arquitetura, proporciona um acolhimento tal que leva ao recolhimento, 
então ela adquire um papel preponderante na vida do homem: ela é o começo, a condição.  
Se é nela que o homem se conhece como homem, consciente, é a partir dela que se parte 
para o trabalho de apreensão do exterior, de gradual conquista do sem-sentido, - porque 
sem abandono não há receptividade - e é nela que se assimilam, se incorporam, se enraízam 
essas conquistas do sentido. (ABREU, 2014) 

A reflexão quanto à representatividade da casa perante a formação e libertação do indivíduo, nos permite 
analisar a casa como primeiro ambiente no qual o homem se manifesta sem pudores e em essência o seu 
verdadeiro eu, ocupa-se de si. Hábitos e necessidades individuais ou até mesmo de uma determinada 
sociedade, considerando sua distribuição no tempo ou espaço, são identificados desde seu programa de 
necessidades, na sua arquitetura, até a análise dos pormenores de um mundo privado.  

Ocupar-se de si - o que de uma forma ou de outra está presente em toda ética desde a 
falência da ética coesiva - não é uma preparação para a vida; é uma forma de vida. [...] Não 
há outro fim nem outro termo além do propósito de estabelecer-se junto a si, residir em si 
mesmo, fazer aí sua morada. (Foucault, 2010, p. 356). 

Para estabelecer junto a si, o sujeito deve construir e habitar um espaço, um lugar. O presente artigo, dessa 
maneira, tem como principal objetivo analisar a forma que o homem habita, em sua escala pessoal, e quais 
as suas influências nos projetos de arquitetura, mais especificamente, a casa enquanto habitada. Para tanto, 
fora escolhido analisar as Casas-Museus de personalidades conhecidas no Brasil e em Portugal, tendo em 
vista a necessidade de conhecer previamente seus hábitos e valores para afim de encontrar as 
particularidades de suas personalidades em suas moradas. Cada Casa-Museu possui uma particularidade, um 
tipo de acervo, consiste num refúgio doméstico que expõe um recorte de uma determinada época, cultura e 
hábitos, projetando a memória de um personagem de valor social e evidenciando uma coleção de valor 
inestimável e único. 
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Dessa maneira, foram escolhidas cinco Casas-Museus a serem analisadas. Em Lisboa/Portugal, serão aqui 
estudadas a Casa-Museu Amália Rodrigues, a Casa-Museu Anastácio Gonçalves e a Casa-Museu Medeiros e 
Almeida. Em Natal/Brasil será analisada a Casa-Museu Câmara Cascudo e em SP/Brasil será analisada a Casa 
Guilherme Almeida. As escolhas destas Casas-Museus foram determinadas a partir das diferenças nas 
personalidades e estilos de vida dos personagens que ali moraram, cada um com importância social 
diferente, verificaremos como suas expressões e hábitos de vida influenciaram na forma de habitar de suas 
casas, bem como na sua tipologia projetual. 

Com o objetivo final de entenderemos o conceito de casa como agente representante da individualidade, 
bem como essa individualidade se manifesta nos projetos de arquitetura habitacionais, primeiramente 
entenderemos os conceitos que circulam na perspectiva do habitar, encarando assim a casa como lugar de 
memória. Serão analisados os julgamentos que cercam o mundo privado, bem como a casa como principal 
figura representante para tal, para então, através dos casos de estudo, passarmos a entender esse parâmetro 
no âmbito do projeto de sua arquitetura.  

 

A CASA COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

Ao investigar o processo evolutivo da casa, percebemos que apenas no século XVIII que se inicia a 
modificação dos conceitos de doméstico e privado, bem como da identidade particular nos ambientes 
privados. A separação do espaço de trabalho do espaço da vida doméstica é determinante para a consagração 
do privado e da intimidade familiar, que até aí não existia. A família tende a reduzir-se ao seu núcleo, o que 
obriga a uma organização mais específica, particular. Podemos dizer que a Revolução Industrial teve um 
papel fundamental na transformação que veio a alterar a noção de habitação nos finais do século XIX e 
princípios do século XX.  

A noção burguesa de vida privada está também associada à expressão dos 

sentimentos, fundamento da coesão familiar, sendo a família nuclear e o seu lar, 

o lugar por excelência da materialização dos afetos. No entanto, a maioria das 

opiniões converge na ideia de que é na segunda metade do século XVIII que a 

vida privada verdadeiramente emerge de um modo transversal a todas as classes 

sociais. (OLIVEIRA 2012, 85) 

A partir do século XIX, a organização dos espaços diversifica-se, num processo lento de especialização e de 
um protagonismo da intimidade e da domesticidade como conceitos estruturadores da mesma. Percebemos 
que o conceito que traz alterações à organização do espaço da habitação é a privacidade. A possibilidade de 
um indivíduo usufruir de um espaço apenas seu, que expresse a sua personalidade e necessidade, vai 
impulsionar uma evolução da organização do espaço doméstico no sentido de uma maior compartimentação 
e de uma organização das circulações que confere privacidade aos espaços mais íntimos.  

Podemos acrescentar que, segundo Pires (2013) a arquitetura, enquanto sua existência, está para além das 
exigências funcionais e dos propósitos materiais que resolve espacialmente. Além disso, o seu valor não 
reside simplesmente na realidade que expressa, mas, antes, nas suas qualidades para despertar a imaginação 
do homem.  Abreu (2007) acrescenta que, quando Ruskin radica o poder da arquitetura, como sustento da 
memória, facilmente é possível figurarmos dois aspectos desta realidade: a arquitetura é a mais poderosa 
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ferramenta da preservação da memória tendo em vista ser mais pública que as outras artes e porque tende 
a ser o mais durável. 

A casa, por sua vez, é um dos principais instrumentos de ligação entre o homem e a arquitetura. Uma casa, 
na gênese do seu significado, é um abrigo contra os perigos da natureza e da cultura, contra os perigos 
imaginários e os concretos. Mas uma casa também abriga e propicia sonhos, imaginações, lembranças. O 
primeiro capítulo do livro a Poética do Espaço, de Bachelard (1974)), trata a casa como “um verdadeiro 
cosmos”, “o nosso primeiro universo”. A casa é o abrigo primordial do homem, ela o acolhe e o faz sonhar. 
Segundo o autor, a casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os 
sonhos do homem. Mesmo quando ela é humilde e cheia de defeitos, no devaneio torna-se reconfortante, 
dá estabilidade. 

A mais compreensiva e talvez a maior experiência arquitetônica é o sentido de estar num 
Lugar único. Parte desta intensa experiência do Lugar é sempre uma impressão de algo 
sagrado: este Lugar é para seres especiais. Uma casa pode ser construída para propósitos 
práticos, mas, de facto, é um instrumento metafisico, uma ferramenta mítica com a qual 
nós tentamos introduzir uma reflexão de eternidade na nossa momentânea existência. 
(PIRES. 2013, p.195) 

Sendo assim, estruturando os pensamentos da arquitetura como potencializadora da memória humana e a 
casa como a arquitetura mais próxima ao homem, é na casa onde estruturamos, encontramos, a nossa 
experiência de amadurecimento que constituem a nossa memória mais intima. A casa se torna a nossa 
referência, o nosso lugar de memória: “A memória coincide, do ponto de vista do indivíduo, com a própria 
identidade e, do ponto de vista da sociedade, com o depósito da qualidade humana.” (ABREU.2007, p.9). 

O reconhecimento e a memória produzida a partir dos lugares de caráter particular é uma constante no 
quotidiano de qualquer usufruidor de espaço.  Dessa maneira, o espaço da casa, traz inserido nele a vida de 
seu proprietário e de seus familiares, que ali viveram por tempo longo ou curto e construíram um espaço 
com usos e significados próprios. Abrange também às teias extrafamiliares composta de amigos, vizinhos, 
negócios e empregados. Seus hábitos culturais e intelectuais, alimentares e de higiene, religioso e de lazer 
formando um conjunto de relações que servem de ponte entre o público e o privado. Assim podemos dizer 
que a casa articula o privado e o público, de acordo com o tempo ou interesse de seu proprietário. 

Nesse mundo privado criamos cenários através da forma de ocupação dos espaços. As atividades 
desenvolvidas no interior de uma casa acontecem nesses panoramas, que não incluem apenas o edificado, o 
concreto, mas também a arquitetura de seu espaço vazio, do interior que os homens habitam. Esses cenários 
são inventados e institucionalizados pelo homem. Compostos por objetos, coisas e pessoas, cada qual 
carrega sua própria história, ligados pela teia familiar, articulando-se no cotidiano, com linguagens sociais e 
corporais próprias. 

Sendo assim, a casa não só acolhe, mas também identifica. Para além disso, permite que encontremos 
pairando em seus ambientes formalizados e abstratos a própria memória, o reconhecimento do eu que ali 
habita ou habitou.  

Em qualquer dos dispositivos arquitetônicos que permitem ser eu próprio são sempre 
requeridos duas dimensões fundamentais (só separáveis para efeitos de análises): aquela 
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que me acolhe, tornando redundante qualquer face defensiva face ao mundo; e aquela que 
me objectiva, na qual eu me encontro.  (ABREU. 2017, p.20) 

A arquitetura da casa é um testemunho da formação da memória, assim sendo, a casa se torna símbolo 
concreto de uma sociedade pois reflete seus valores, transformando-se em produtos culturais. Trazem 
intrínsecos os valores de quem a desenhou e a construiu, como também dos que ali viveram e se apropriaram 
de seus espaços. Podemos dizer que a arquitetura é uma categoria antropológica, porque demonstra um 
modelo de comportamento humano, que envolve organização social, intervenção no ambiente e significados 
afetivos e simbólicos. Ao se optar por morar em um determinado local, o cidadão sofre a influência desse 
lugar, assim como o lugar sofre influência do homem, seja na sua maneira construtiva, na distribuição dos 
espaços internos ou nas funções determinadas para cada ambiente. O homem, dessa maneira, precisa 
organizar os espaços internos de sua casa procurando melhor desenvolver suas atividades biológicas, 
culturais e mecânicas. Sua liberdade e criatividade são exercidas no momento em que ele toma posse dos 
espaços, é quando ele transforma uma casa em lar, dando a ela sua personalidade, instituindo novos modos 
e usos, recheando os ambientes com seus pertences, suas lembranças e memórias, transformando o local 
em lugar único. 

A INDIVIDUALIDADE NO HABITAR 

Chagas (2010) afirma que todas as casas, desde os suntuosos palácios às singelas palafitas, dos grandes 
apartamentos em condomínios luxuosos às precárias moradias de favelas, todas elas precisam dar conta de 
três zonas básicas: “estar”, “repouso” e “serviços”. A zona de “estar” pressupõe áreas para passar o tempo 
livre, receber visitas e estudar; a zona de “repouso” pressupõe espaços para repousar, para higiene pessoal, 
para necessidades fisiológicas; a zona de “serviços” pressupõe áreas para estocagem de alimentos e outros 
produtos, para trabalho culinário, para refeições (aqui também, deve-se dizer que, em certos casos, essa área 
localiza-se na zona de estar), lavagem, limpeza e cuidados de equipamentos da cozinha, de roupas e outros 
objetos domésticos.  Então, o que individualiza cada casa? Onde encontramos o sentido especial das 
habitações? Ainda que essas três zonas, relacionadas com necessidades da vida comum e social, estejam em 
sua maioria presentes em todas as casas, para além desse zoneamento padrão, cada um desses espaços 
arquiva e aciona sonhos e memórias, preserva e acende imaginações e reflexões. Scarpeline (2012) afirma 
que a forma como o proprietário se apropria dos espaços da casa, criando os cenários com móveis, 
equipamentos e objetos, revelam sua visão do mundo externo, seus gostos, suas pequenas/grandes 
coleções, seu nível intelectual e suas relações políticas e sociais.  

Dessa maneira, o espaço social da casa habitada como moradia, agora transformada em Casa-Museu, nosso 
objeto de estudo, procura despertar no visitante a memória involuntária, usando como suporte os objetos, 
cheiros, sons e imagens, re-significando os espaços, hoje encenados. Essas representações dão vida aos 
espaços marcando assim suas funções e ordenando suas vivências. A história cotidiana do personagem e da 
sua família despertam o encantamento e reforçam ou criam o mito de seu proprietário. A casa como lugar 
de memória será capaz de revelar os mistérios de seus moradores, tão cuidadosamente arrumados e 
conservados em seu interior. Visitá-la é penetrar nesses mundos particulares, como um intruso pairando sob 
seu cotidiano íntimo.  

Tomando emprestado de cada uma das casas moradas todos os elementos, como sua arquitetura, seus 
espaços, seus móveis e objetos, as Casa-Museus aqui analisadas se propõem a reconstruir um cenário 
permanente, montado para dar veracidade a biografia de cada proprietário através da experiência de morar, 
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mostrando aos visitantes o “jeito de vivenciar” um determinado modo de vida, dando assim materialidade à 
memória.  

Habitar – o espaço não pode ser visto separadamente do Homem; isso é identificado e 
transmitido aos lugares com o habitar, e representa a essência mesma da existência 
humana. O habitar genuíno compreende o construir como cultura e o construir como 
habitar materializado nos edifícios.  (PIRES. 2013, p.335) 

A Casa amarela, na Rua de São Bento, em Lisboa, é uma casa carregada de história (Figura 1). Foi lá em que 
Amália Rodrigues, fadista e atriz portuguesa, viveu durante 50 anos. Hoje, como Casa-Museu, as memórias 
que guarda fazem agora parte do imaginário coletivo, permite ao visitante re-viver o ambiente em que Amália 
vivia e como era a sua rotina.  A entrada principal, enquanto casa, se dava pela pequena porta verde na 
lateral direita, diferente do que encontramos hoje, tendo em vista que, após transformada em museu, a 
entrada fora direcionada pelas grandes portas verdes centralizadas.  Dessa maneira, com três pavimentos, o 
primeiro pavimento é constituído pelo lobby de entrada, cafeteria, sala de reuniões, sala para eventos e 
administração. O segundo e o terceiro pavimento são os cômodos da casa, a exposição em si. Os grandes 
ramos de flores que ofereciam à fadista continuam a chegar e são espalhados pela casa. Quase tudo 
permanece como a dona deixou, apenas com algumas remodelações para proteção do acervo e exposição 
de objetos e vestidos que estavam guardados, mas devido à sua importância, são expostos e espalhados por 
toda a casa.  

.   

Figura 1– Vista externa da Casa de Amália Rodrigues  

Fonte: Autor (2017) 

No segundo pavimento da edificação (Figura 2), onde Amália habitou, encontramos toda a zona social. 
Composto pelo Hall de entrada, sala de jantar, copa, cozinha, sala de estar/ sala de música e escada de acesso 
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ao próximo pavimento. No terceiro pavimento (Figura 3) encontramos os banheiros, vestíbulo, closet, sala 
de prêmios e quartos.  

 

 

Figura 2 (Esquerda) – Segundo Pavimento da Casa-Museu Amália Rodrigues. 
Fonte: Autor (2017) 

 

 
Figura 3– Terceiro pavimento da Casa-Museu Amália Rodrigues. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Identificamos a personalidade de Amália em quase todos os cômodos, desde os seus livros e prêmios 
espalhados por toda a casa, além de suas conhecidas vestimentas para o espetáculo. Mas, é na sala de estar, 
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o maior cômodo presente na casa e com o maior número de janelas, que encontramos a essência da fadista. 
Determinada como a sala de música, Amália recepcionava os longos serões entre amigos, envoltos em Fado. 
Sendo assim, voltada para a fachada principal, os longos serões de música se abriam para a rua, assim como 
a rua e os hábitos de Lisboa entram em sua sala e alimenta a essência das músicas de Amália.  

Por sua vez, a Casa-Museu de Câmara Cascudo (Figura 4), além de representar o cotidiano do 
historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro; também é um dos poucos símbolos restantes da 
arquitetura neoclássica na cidade do Natal. O chalé, originalmente dos pais de D. Dália, a esposa de Cascudo, 
é na verdade uma construção de arquitetura um tanto híbrida, com seus beirais de madeira trabalhada e seu 
alpendre que segue a tradição colonial e seus janelões abertos para a rua. É uma bela casa, o que a destaca 
diante das outras construções locais, já modernizadas. Como muitas construções brasileiras, o jardim 
contorna a casa e o amplo quintal está localizado na parte dos fundos, preservado dos olhares da rua os 
momentos de ócio ao ar livre da família. Hoje, aos fundos do jardim, fora construído um anexo com o objetivo 
de receber eventos, o auditório. O auditório, por ser uma construção recente, não está incluído no percurso 
da Casa-Museu.  
 

 
Figura 4 – Fachada da Casa-Museu Câmara Cascudo 

 Fonte: Autor (2017) 

Apesar de ser semelhante ao método expositivo utilizado pela Casa-Museu de Amália Rodrigues, o qual 
permanecem os objetos e móveis todos como foram deixados por seus moradores, adequando apenas alguns 
objetos como método de proteção e exposição do mesmo, a Casa-Museu Câmara Cascudo tem um percurso 
diferente (Figura 5) e menos limitada de acesso e interação do que a casa analisada anteriormente. Os 
quartos se conectam, dessa maneira, caminhar pelos cenários parece derivado da evolução da galeria para a 
sequência de salas, ordenada e traduzida em um percurso.  

Assim como a Casa-Museu de Amália Rodrigues representa o estilo de vida de Amália, em que sua casa possui 
a tão conhecida sala de música, própria para receber artistas e encontros do fado, a Casa-Museu de Câmara 
Cascudo demonstra a particularidade do escritor, que possuía em sua residência três tipos diferentes de 
bibliotecas voltadas para a fachada principal. Além de demonstrar o seu hábito e imersão no mundo da 
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literatura, a localização das bibliotecas, abertas à rua, nos mostra o seu caráter literário, o qual muitas vezes 
utilizou da vida cotidiana potiguar 1, contemplada do ponto de vista das suas janelas, como fonte de 
inspiração. Dessa maneira, as ruas e hábitos da população Potiguar, entram na literatura de Câmara Cascudo, 
assim como em sua própria casa.  

 

 
Figura 5  – Casa-Museu Câmara Cascudo 

Fonte - Autor (2017) 

A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, também conhecida como Casa da Malhoa, localizada na avenida 5 
de outubro em Lisboa tem, em sua particularidade enquanto Casa-Museu, a essência de dois habitantes que 
ali residiram em períodos distintos.  Em 1932, o médico oftalmologista e colecionador de arte Dr. Anástacio 
Gonçalves adquiriu esta casa, na qual recebera o Prêmio Valmor em 1905 e pertencera ao Pintor Naturalista 
José Malhoa. Com o objetivo de legar sua vasta coleção de obras de arte, assim como a própria edificação, 
para “recreio e instrução” dos Portugueses, fora doado ao Estado Português e hoje pertence ao Instituto dos 
Museus e da Conservação.   

A casa havia sido projetada pelo arquiteto Norte Junior à pedidos de José Malhoa que ali residira por quase 
30 anos. A Habitação, em sua transformação para se tornar Casa-Museu, recebera na sua reforma de 
adaptação, um prédio anexo ao já existente, que não interfere em sua maioria na configuração original da 
habitação. A entrada atual do museu acontece pelo anexo construído, dessa maneira, só encontramos a 
entrada original da casa ao final do percurso.  O percurso nos leva primeiramente, após a recepção, para as 
exposições temporárias, ainda realizadas no anexo (Figura 6). É a partir da sala de porcelanas que damos 
início ao percurso da habitação. Logo em seguida somos direcionados para o escritório, salas, banheiro e a 
suíte principal, ainda no primeiro pavimento. No segundo Pavimento (Figura 7) encontramos o ateliê e salas 
em forma de galerias. As exposições permanentes concentram-se em todo o espaço da casa. O tratamento 
adotado reafirma o caráter da Casa-Museu, pela estreita relação que as coleções foram estabelecendo com 
os espaços e a sua utilização. Por isso as exposições encontram-se organizadas de forma que expõe   o que 

                                                           
1 Potiguar é a denominação dada para pessoas nascidas no Rio Grande do Norte, na qual Natal, cidade onde se 
encontra a Casa-Museu Câmara Cascudo, é capital.  
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foi a ocupação de cada espaço, com seu mobiliário, decoração e disposição de peças, assim dando a conhecer 
a forma como o antigo proprietário entendeu e se relacionou com todo aquele conjunto.  

 

 

Figura 6 (Esquerda) – Primeiro Pavimento da Casa-Museu Anastácio Gonçalves. 
Figura 7 (Direita) – Segundo pavimento da Casa-Museu Anastácio Gonçalves. 

Fonte: (RIBEIRO e MÂNTUA 2011) 

Encontramos a personalidade de Malhoa na sua fachada principal da casa, tendo em vista que, no maior 
ambiente projetado, está localizado o seu atelier e sua suntuosa janela direcionada na avenida 5 de outubro, 
permitindo que a vida cotidiana portuguesa adentrasse em sua casa, assim como em suas obras. Embora 
perdera a função de atelier, quando a casa recebeu seu novo dono Dr. Anastácio Gonçalves, de alguma forma 
este ambiente ainda prolongou a sua função artística, com base no grande interesse em obras de arte do 
novo proprietário, o atelier continuou com a função de exposição de sua coleção. 

A peculiaridade do atelier é definida em vários aspectos além de sua janela destacada (Figura 8). A 
formatação da entrada da casa, de frente escada de acesso ao segundo pavimento permite que o atelier 
possa ser usado como ambiente social, para receber admirados e clientes, além de abrigar exposições de 
suas próprias obras, sem que o acesso a área intima e familiar da casa seja acessado. Com seu pé direito alto, 
fora possível que internamente o ateliê possua seu pequeno mezanino, no qual mantinha a função, na parte 
inferior, de deposito para seus instrumentos de trabalho, e o seu pavimento superior proporcionara mais um 
espaço para exposição. 
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Figura 8  – Fachada da Casa-Museu Anastácio Gonçalves (Casa da Malhoa) 

Fonte - Autor (2017) 

Identificamos nesse espaço fluido e de luz em abundância de interação direta com a cidade de Lisboa, as 
características adotadas na arte do pintor. Malhoa retrata em seus quadros o país real, costumes e tradições 
do povo, através de uma arte naturalista e repleta de luz. Dessa maneira, é no seu atelier (Figura 9 e 10), 
certamente o ambiente mais emblemático da Casa da Malhoa, que encontramos sua maior 
representatividade em forma de arquitetura e memória.  

 

 
Figura 9 (Esquerda) – Vista do atelier e seu mezanino para exposições. 

Figura 10 (Direita) – Vista interna do atelier e sua expressiva janela. 
Fonte: Autor (2017) 

A casa Medeiros e Almeida, por sua vez, fora mandada construir em 1896 por um advogado lisboeta Augusto 
Vítor dos Santos, no qual o edifício permanece na família até 1921, ano em que é vendida a Eduardo Guedes 
de Sousa. Dois anos mais tarde o proprietário acrescenta os dois últimos andares de mansarda, segundo um 
projeto do arquiteto Carlos Rebelo de Andrade. Em 1927 é vendida ao Estado do Vaticano, para aí se instalar 
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a Nunciatura Apostólica, representada por Monsenhor Pedro Ciriaci, Arcebispo de Tarso. Em 1943 é 
adquirida por António Medeiros e Almeida, que, após obras de remodelação, a transforma na sua habitação 
mudando-se em 1947. 

No início da década de setenta, ao decidir deixar uma Casa-Museu ao seu País, Medeiros e Almeida amplia a 
casa destruindo para isso o jardim, de modo a poder albergar toda a sua coleção de artes decorativas.  
Durante cerca de meio século, Antônio de Medeiros reuniu um vasto conjunto de obras de arte muito 
eclético, cujas tipologias se inserem no campo temático das chamadas “artes decorativas”. O casal muda-se 
então para uma casa ao lado, onde habitaram até ao fim da vida. 

 

 

Figura 11  – Fachada da Casa-Museu Medeiros e Almeida. 
Fonte: Mayer (2016) 

No caso concreto da Casa-Museu Medeiros e Almeida, acresce à pertinência deste relato, o fato do edifício 
se ter tornado parte integrante da coleção, ao ter sofrido alterações pela mão do próprio instituidor, no 
sentido de ser preparado para conter a coleção de arte que abrigava. Todos os ambientes são repletos de 
ornamentos e detalhes que garantem o seu espetáculo da vivência na Casa enquanto Museu, que abriga a 
bela coleção de Antonio Medeiros, e enquanto Habitação. Tendo em vista sua coleção particular ser 
espalhada por toda a casa, encontramos a paixão pela arte de ornamentos de Antonio Medeiros em todos 
os ambientes. Mas, Mayer (2016), destaca que o escritório era o espaço preferido do empresário. O ambiente 
de ornamentações mais simples, mas, que se destaca na sua localização projetual e em relação a rua. 
Localizado em sua esquina arredondada, o escritório tem a vista privilegiada do cruzamento da Rua Rosa e a 
Rua Mousinho da Silveira.  
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Figura 12  – Implantação da Casa-Museu Medeiros e Almeida. 
Fonte: Mayer (2016) 

Com seu lugar de destaque, encontramos o escritório no primeiro ambiente de sua entrada original. Para 

além disso, sua localização privilegiada perante a rua nos evidencia o local de destaque para o ambiente que 

seria o seu maior identificador da personalidade de Antonio Medeiros, o grande empresário Português.  

Porém, em sua transformação em Casa-Museu, Antonio Medeiros inclui em sua reforma o fechamento de 

sua janela, a fim de criar mais um local de exposição para seus livros, coleções e recordações. 

 

 

Figura 13 (Esquerda)  – Escritório da Casa de Antônio Medeiros antes de sua reforma  
Figura 14 (Direita)  – Escritório da Casa-Museu Medeiros e Almeida atualmente. 

Fonte: Mayer (2016) 

 

A Casa Guilherme de Almeida (Figura 15), por sua vez, localizada no bairro do Sumaré, em São Paulo/Brasil, 
ocupa um imóvel que é testemunho da expansão da cidade nos anos 1940. Inaugurado em março de 1979, 
a Casa-Museu abriga o acervo composto de objetos que pertenceram ao poeta, tradutor, jornalista e 
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advogado paulista Guilherme de Almeida (1890-1969), um dos mentores do movimento modernista 
brasileiro.  

Há nesse museu, segundo Barbosa (2013), um jogo claro entre as diversas temporalidades na inserção da 
memória do poeta no movimento moderno dos anos 1920.  A edificação na rua Macapá, construída em 1944, 
pode ser identificada como um exemplar de arquitetura que apresenta ainda uns poucos traços da linguagem 
neocolonial simplificada que predominou na ocupação de bairros paulistanos como Perdizes e Higienópolis. 
Comprada pelo poeta diretamente da Companhia Sumarezinho, responsável pela criação daquele 
loteamento, a casa estava sendo construída para ser vendida como chamariz da ocupação de um bairro que 
propunha um novo jeito de morar. 

Enquanto Casa-Museu, sua exposição alude a um ambiente doméstico que não está preocupado na 
concepção de uma cenografia um período, mas assume a transitoriedade da composição do espaço habitado 
pela família até o final dos anos 1970, cria espaços novos por meio de intervenções pontuais, procurando 
abrigar ambientes destinados à conclusão de seus objetivos à custa de descaracterizar o imóvel original. 

 

 

Figura 15 – Frente da Casa-Museu Guilherme de Almeida. 
Fonte: Barbosa (2013) 

O projeto altera o percurso do visitante ao oferecer o espaço privado da casa como espaço público de 
visitação, mantendo a proximidade do receptor às obras de arte e objetos domésticos, tornando a 
experiência única ao relacionar obra e edifício, objeto e espaço doméstico. Em contraponto ao Guilherme 
homem-comum do dormitório do casal, é dada à mansarda2 atenção especial, a fim de ressaltar o Guilherme 

                                                           
2 Mansarda é o nome dado ao sótão com janelas que se abrem sobre as águas do telhado. Mansarda, em arquitetura, 
é a janela disposta sobre o telhado de um edifício para iluminar e ventilar seu desvão e, por extensão, o próprio desvão, 
que pode ser usado como mais um cômodo de uma casa. 
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poeta. O pavimento da mansarda, dada a importância desse espaço para o homenageado, central no projeto 
dessa casa-museu, fora idealizada pelo próprio Guilherme de Almeida, com a intenção de criar um gabinete 
isolado de trabalho. Sua estreita escada nos garante a perspectiva do encontro com um ambiente particular, 
intimo. 

A largura de uma escada também fornece um indicio visual de sua natureza pública ou 
particular. Degraus largos e de pequena altura podem servir como um convite, enquanto 
uma escada estreita e íngreme pode conduzir a lugares mais privativos. (CHING,2008,p.272) 

Para além disso, Guilherme de Almeida escreveu um poema intitulado “escada da minha mansarda”, que se 
encontra afixado na entrada da escada de acesso. O poema descreve o isolamento e a capacidade de 
produção poética potencializados pela intimidade do ambiente que ele idealizou. 

Escada de minha mansarda 
Íngreme, estreita, escura e curva é a escada que sobe para minha mansarda. 

Capaz de desanimar os velhos fôlegos cardíacos, nunca, entretanto, intimidou meu já 
muito vivido coração. Pelo contrário: leva-me leve, alado como os anjos da escada de Jacó. 

Jamais me arrependi de tê-la subido. Sempre me arrependi de tê-la descido. Porque é 
mesmo uma ascensão ir pelos seus degraus acima: um desprendimento do rasteiro, numa 

ânsia de quietude, isolamento e sonho, para o pleno ingresso nos meus Paraísos 
Interiores. E porque é sempre uma degringolada ir pelos degraus abaixo: uma humilhante 

devolução ao mundo de todo o mundo, uma expulsão de réprobo atirado 
impiedosamente às ganas da caterva. 

Escada de minha mansarda... 
Chego, pesado, do dia cretino e pornográfico, esbanjado entre interesses 

desinteressantes, palavrórios e palavrões, mandos e desmandos, incompreensíveis 
incompreensões... 

Chego. O fardo é exaustivo. Enfrento a escada. Parado, um instante, deixo ir por ela o 
olhar e o pensamento. Já isso é um alívio. O mundo, que eu piso, assume, então, certa 

importância: a de um capacho. Na sua áspera fibra limpo a sola dos meus sapatos. Lá, no 
topo, está a libertação. 

E subo, contando os degraus, que vão ficando cada vez mais fáceis. E eu vou ficando cada 
vez mais leve. Mais fáceis... Mais leve... Mais... 

Pronto! 
Aqui não há leis: nem mesmo a da gravitação terrestre. 

Aqui é um ponto fixo no espaço. Talvez aquele por que suspirava Arquimedes: — “Dê-me 
um ponto fixo no espaço que, com uma alavanca, eu moverei a terra!” 

Eu tenho esse ponto. E basta. Não quero alavanca. Porque a terra não me interessa. 
Guilherme de Almeida (Coluna “Ontem – Hoje – Amanhã”, no jornal Diário de S. Paulo ) 

A museografia da mansarda (Figura 16) está apoiada na reconstituição do ambiente íntimo de trabalho 
do poeta, preenchido por diversos testemunhos de sua participação no movimento constitucionalista de 
1932, e preenchido com livros que revelam suas leituras prediletas e seus hábitos mais privados, como o 
lavatório e a cama, ambos embutidos. Diferentemente, na sala e na varanda do térreo há um predomínio 
de elementos que reforçam sua ligação com o modernismo nas artes plásticas, protagonizado pela coleção, 
reitero, composta de pinturas de Emiliano Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Antonio Gomide, 
Moussia Pinto Alves e, entre muitas outra obras, a célebre escultura Soror Dolorosa , de Victor Brecheret. 
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Figura 16 – Escritório de Guilherme Almeida localizado na Mansarda. 
Fonte: Barbosa (2013) 

Tomando emprestado da casa morada todos os elementos, como sua arquitetura, seus espaços, seus 
móveis e objetos, sua ambientação, as casas museus aqui analisadas se propõe a reconstruir um cenário 
permanente, montado para dar veracidade á biografia de seu proprietário através da experiência de morar, 
mostrando aos visitantes o “jeito de vivenciar” um determinado modo de vida, dando assim materialidade 
à memória. A materialidade de cada Casa-Museu faz parte do cenário da memória, sendo que a beleza 
arquitetônica está expressa através do planejamento, edificação, simetria e delicadeza de suas formas, mas 
principalmente pela posse de seu proprietário, de usos e costumes que ali foram construídos e vividos.  

 

ANÁLISE CONCLUSIVA 

É no relativo distanciamento dos acontecimentos do mundo, propiciado pela habitação, que podemos 
desenvolver nossas capacidades, o habitar sereno e confiado é assim também a condição do pensar, do 
representar, do brincar e do experimentar, exatamente porque o abrigo da casa nos dispensa uma acolhida 
que nos dispensa de maiores esforços. É claro que uma casa pode ser concebida como um aparelho para 
morar ou como um monumento a ser apreciado de fora. No entanto, para quem a habita e enquanto a 
habita, a casa não é utensílio e objeto, tal como os demais entes. A casa tem, como o próprio mundo, uma 
natureza, ela é como uma parte do mundo, mas exatamente aquela parte em que podemos nos sentir 
relativamente abrigados.  

O espaço pode ser percebido e representado pelo sujeito, assumindo tantas formas quantas forem as suas 
mediações culturais. O que nos interessou para este artigo, fora identificar o encontro do espaço absoluto 
newtoniano, com o espaço dotado de significações específicas para cada sujeito, onde ele se aloja, abriga-
se e o tem como referência. Ou, ainda melhor, o espaço no qual o sujeito habita em liberdade, enraíza-se 
e o tem como referência para poder explorar o mundo, tirando seu sustento, ocupando-se de si e cuidando 
de si, tendo como consequência a produção de subjetividades. Os espaços estudados aqui assumem, assim, 
uma ligação intensa com a ação de habitar.  
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Foram analisadas Casas-Museus de personagens conhecidos popularmente, afim de encontrar no projeto 
de suas casas, sejam elas projetadas previamente ou não para si, os traços de suas personalidades. Ou seja, 
encontrar o marco da personalidade em forma projetual nas habitações, encarando-as como objetos de 
memória. Certamente cada Casa-Museu aqui analisada possui a sua particularidade, seja na sua disposição 
projetual ou até mesmo no período e lugar em que foram construídas. Entretanto, percebemos, que os 
ambientes na quais as suas personalidades e estilo de vida “gritavam”, encontramos semelhança. Seja na 
Casa-Museu de Amália Rodrigues e sua sala de música, seja na Casa-Museu Câmara Cascudo e suas três 
bibliotecas, seja na Casa da Malhoa e seu exuberante ateliê ou até mesmo na Casa-Museu Medeiros e 
Almeida e seu escritório repleto de lembranças e de seus interesses pessoais, seja na Mansarda de 
Guilherme Almeida e seu acesso íntimo, encontramos todos os ambientes direcionados para a fachada 
principal, na melhor localização perante a rua, propiciando a abertura para o encontro do eu, a arquitetura 
e a cidade.  
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A COR E OS REVESTIMENTOS COMO ELEMENTOS FORMADORES DO 
AMBIENTE URBANO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E CULTURAL NUM PROCESSO PARTICIPATIVO SOCIAL E CROMÁTICO 

COLOR AND COATINGS AS ELEMENTS FORMATING THE URBAN ENVIRONMENT AND 
SAFEGUARD OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN A SOCIAL AND CHROMATIC 

PARTICIPATORY PROCESS 

EL COLOR Y LOS REVESTIMIENTOS COMO ELEMENTOS FORMADORES DEL AMBIENTE 
URBANO Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL EN UN PROCESO 

PARTICIPATIVO SOCIAL Y CROMÁTICO  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE  

RESUMO: 
Este artigo aborda a importância dos planos participativos e da interferência na baixa escala para alcançar o 
desenvolvimento das cidades de pequeno porte em consonância com a salvaguarda dos bens patrimoniais. 
Foram buscados modelos de políticas públicas aplicados em casos de sucesso em Portugal, para a realização de 
novas práticas no Brasil, comportando um processo de proteção coeso que pela participação popular vise 
atender as diferentes percepções, vivências e necessidades da sociedade contemporânea dentro do meio físico 
em que habita, concomitante a resoluções preservacionistas para o patrimônio edificado. Destacando que, 
independentemente da forma da intervenção, num conjunto arquitetônico como numa obra somente, a 
mesma deve levar em consideração os condicionantes humanos, com o intuito de fortalecer a identidade 
cultural e integrar o ser humano nos espaços projetados, a fim de evitar que ocorra o processo de gentrificação 
dos espaços e consequentemente a sua degradação e desuso. O artigo direciona para a cidade de Palmeira das 
Missões, no Rio Grande do Sul, Brasil, que embora seja uma cidade de pequeno porte, apresenta problemas 
observados como padrões em relação a desvalorização do espaço urbano e patrimonial, tanto público como 
privado. Deste modo, criar ambiência por meio de cores e materiais é uma alternativa para o desenvolvimento, 
valorização e apropriação desses espaços. As análises dos locais degradados nesta cidade foram realizadas 
através de preceitos propostos por teóricos conceituados do urbanismo, como Jan Gehl, nas questões da 
intervenção na baixa escala para a valorização dos espaços e as formas de analisar a paisagem propostas por 
Gordon Cullen quando expõe os elementos como óptica, lugar e conteúdo afim de instigar os sentidos do ser 
humano. São estratégias que visam nortear as futuras intervenções neste meio urbano com a utilização de 
preceitos teóricos e padrões arquitetônicos que valorizem a vida social nesta urbe, dignifiquem o sentido de 
lugar e preservem as edificações históricas que estão sendo suprimidas. Em suma, o artigo apresenta causas e 
possíveis soluções para espaços em desuso e ausentes de ligação com a memória histórica do município, 
visando estabelecer um padrão linear de desenvolvimento para a cidade de Palmeira das Missões.  
PALAVRAS-CHAVE: planos participativos; patrimônio histórico; desenvolvimento; espaço urbano; ambiência.  

ABSTRACT: 
This article discusses the importance of participatory plans and low-scale interference to achieve the 
development of small cities in line with the safeguarding of assets. We searched for models of public policies 
applied in cases of success in Portugal, for the realization of new practices in Brazil, involving a process of 
cohesive protection that by popular participation aims to attend to the different perceptions, experiences and 
needs of contemporary society within the physical environment in that inhabits, concomitant to preservationist 
resolutions for the built heritage. Emphasizing that, regardless of the form of the intervention, in an 
architectural set as in a work only, it must take into account the human conditioners, with the intention of 
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strengthening cultural identity and integrating the human being in the projected spaces, in order to avoid that it 
occurs the process of gentrification of spaces and consequently their degradation and disuse. The article points 
to the city of Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Brazil, which although it is a small city, presents 
problems observed as patterns in relation to the devaluation of the urban and patrimonial space, both public 
and private. In this way, creating ambience through colors and materials is an alternative for the development, 
enhancement and appropriation of these spaces. The analyzes of the degraded sites in this city were carried out 
through precepts proposed by well-known theorists of urbanism, like Jan Gehl, in the questions of the 
intervention in the low scale for the valuation of the spaces and the ways of analyzing the landscape proposed 
by Gordon Cullen when exposing the elements as optics, place and content in order to instigate the senses of 
the human being. They are strategies that aim to guide future interventions in this urban environment using 
theoretical precepts and architectural standards that value social life in this city, dignify the sense of place and 
preserve the historical buildings that are being suppressed. In short, the article presents causes and possible 
solutions for spaces in disuse and lack of connection with the historical memory of the municipality, aiming to 
establish a linear pattern of development for the city of Palmeira das Missões. 
KEYWORDS: participatory plans; historical heritage; development; urban space; ambience. 

RESUMEN: 
Este artículo aborda la importancia de los planes participativos y de la interferencia a la baja escala para 
alcanzar el desarrollo de las ciudades pequeñas en consonancia con la salvaguardia de los bienes patrimoniales.  
Se buscaron modelos de políticas públicas aplicadas en los casos de éxito en Portugal, para la realización de 
nuevas prácticas en Brasil, comportando un proceso de protección lógico en que la participación popular tiene 
como objetivo satisfacer las diferentes percepciones, experiencias y necesidades de la sociedad contemporánea 
dentro del entorno físico en el que habita, concomitante a resoluciones conservacionistas para el patrimonio 
edificado. Haciendo un resalto que independiente de la forma de intervención, se debe tener en cuenta los 
condicionantes humanos, con el fin de fortalecer la identidad cultural e integrar al ser humano en los espacios 
proyectados, a fin de evitar que ocurra el proceso de gentrificación de los espacios y consecuentemente su 
degradación y desuso. El artículo se dirige a la ciudad de Palmeira das Missões, en Rio Grande do Sul, Brasil, 
que, aunque es una ciudad de pequeño porte, presenta problemas observados como patrones en relación a la 
devaluación del espacio urbano y patrimonial, tanto público como privado. De este modo, crear ambiente a 
través de colores y materiales es una alternativa para el desarrollo, valorización y apropiación de los espacios.  
Los análisis de los lugares degradados en esta ciudad se realizaron a través de preceptos propuestos por 
teóricos conceptuados del urbanismo, como Jan Gehl, en las cuestiones de la intervención a la baja escala para 
la valorización de los espacios y las formas de analizar el paisaje propuestas por Gordon Cullen cuando expone 
los elementos como óptica, lugar y contenido a fin de instigar los sentidos del ser humano.  Son estrategias que 
apuntan a orientar las futuras intervenciones en este medio urbano con la utilización de preceptos teóricos y 
patrones arquitectónicos que valoren la vida social en esta urbe, dignifiquen el sentido de lugar y preserven las 
edificaciones históricas que están siendo suprimidas. En resumen, el artículo presenta causas y posibles 
soluciones para espacios en desuso y ausentes de conexión con la memoria histórica del municipio, buscando 
establecer un patrón lineal de desarrollo para la ciudad de Palmeira das Missões. 
PALABRAS-CLAVE: planes participativos, patrimonio histórico, desarrollo, espacio urbano, ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

As cidades são frutos de ocupações humanas em um determinado território, e todo o movimento 
que as pessoas fazem ao longo do tempo num espaço vão sucedendo diferentes factos históricos que 
marcam de forma superficial ou profunda a formação do conjunto como sociedade, refletindo-se na 
sua materialidade, urbanística e arquitetônica como um todo. O grande mestre e autor referência 
nos estudos da geografia para o Urbanismo no Brasil, o baiano Milton Santos (2002) expôs que as 
cidades são formadas de dois elementos fundamentais, sendo eles a sua materialidade e as relações 
sociais, mostrando-a como um cenário atemporal, visto que cada espaço possui suas características 
próprias, marcadas por esses elementos. 

Em grandes metrópoles ou até mesmo nas cidades de porte mediano no Brasil, é notável que esses 
conjuntos formados outrora, apesar de uma evolutiva degradação, recebe o suporte de comunidades 
acadêmicas, dos órgãos competentes pelo poder público e de partes peculiares da sociedade que 
possuem esse interesse. Em contraponto a isso, as cidades pequenas, principalmente aquelas de 
economia emergente e geralmente com baixo índice demográfico, sofrem com um constante 
descaso de suas sociedades, causada primeiramente pelo desgaste natural dos materiais, e por uma 
sequência de fatos como o abandono do patrimônio, sua degradação de todas as formas, supressão 
de elementos arquitetônicos sem critérios pré-estabelecidos, vandalismo, demolições, entre outros, 
causados diretamente por esse desconhecimento da importância de sua própria história.  

A gênese deste problema, mesmo que possamos realizar hipóteses acerca do tema, ainda se mostra 
como uma incógnita. São núcleos urbanos históricos abandonados, casarões e prédios diversos que 
em tempos pretéritos laureavam as glórias de uma admirável época arquitetônica e que atualmente 
apresentam em suas estruturas a tradução do descaso.  

A atualidade sofre com uma forte forma de aculturação, na qual o ser social não se apercebe como 
um integrante da sua sociedade. Este fenômeno se mostra ainda mais corrente nas cidades de 
pequeno porte do Brasil, ocasionando o desaparecimento de manifestações históricas importantes 
para o contexto no qual está submetido e até mesmo desvalorizando os espaços urbanos, tanto do 
entorno dos bens patrimoniais como de partes vitais dessas urbes, como por exemplo as suas praças 
cívicas ou em simples rua de bairro. Este processo inicia-se pela percepção das pessoas com sua 
própria identidade, após para quais os papéis têm como cidadão frente ao lugar onde habitam, 
seguindo para uma consequente manifestação desses aspectos sociais nos bens materiais, seja 
positiva ou negativamente, preservando-o ou degradando-o. Os conjuntos patrimoniais são os que 
mais sofrem com o descaso e falta de apropriação cultural, porém é notável que problemas relativos 
ao abandono e ao não reconhecimento do espaço como seu, pelos cidadãos, é uma constante em 
diferentes partes do meio urbano brasileiro, independente de classes sociais. 

O território brasileiro é imensamente grande, possuindo mais de cinco mil cidades com 
características diversas, com formas de ocupação, clima e cultura social muito diferentes entre si, 
apesar de ocuparem o mesmo território administrativo. Muito embora, fosse o desejo da 
investigação em abarcar uma análise global de todas as localidades do Brasil, o presente estudo 
centra-se na realidade da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Palmeira das 
Missões. 

Esta cidade torna-se estudo de caso para a investigação, pois através de análises foram constatados 
problemas relativos à falta dessa percepção dos seus moradores para com o seu meio. A degradação 
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do patrimônio, a subutilização dos espaços públicos e a pouca valorização do seu entorno urbano nas 
principais áreas da cidade, são manifestações físicas levadas em consideração neste trabalho. Sua 
economia baseia-se no meio rural, com grandes latifundiários, praticamente nenhuma indústria e um 
comércio de pequeno porte, ocasionando um empobrecimento de grande parcela de sua população, 
originando uma consequente falta de recursos e qualificação cultural das pessoas para que se 
engajem na recuperação de suas obras patrimoniais e na valorização do seu meio urbano. 

A identidade cultural é um elemento que está em constante perda de valor pelos seus cidadãos, que 
não encontram no local onde vivem, as razões para terem as suas próprias vidas mais valorizadas, 
ficando a mercê de um processo de aculturação ou globalização negativa, introjetando características 
das quais não são pertencentes a sua formação histórico-cultural. O município está permeado de 
diferentes fatos que iniciam em período anterior a sua fundação no ano de 1874, se alargando por 
marcos históricos como as guerras e revoltas em que esta cidade participou ativamente, na defesa e 
proteção de interesses diversos, além de ter participado como um grande território de todas as 
movimentações históricas ocorridas durante o século XX. 

A ressignificação ou a busca por significados dos espaços, passa por uma sequência de atitudes que a 
sociedade deve tomar, auxiliando no seu desenvolvimento de forma sustentável, aliando aspectos 
como economia, cultura e bem viver num só pensamento. Autores consagrados no urbanismo e na 
arquitetura nos colocam esse tema, numa qualificação da vida urbana e principalmente na 
valorização da vida humana. A percepção de signos e significados em nossas cidades começam pela 
nossa visão, que como os filósofos definiam os olhos como as “janelas da alma”, captando emoções e 
entendimentos a partir de revestimentos, formas, cores, relações do entorno com a natureza, entre 
outros tantos. Desse modo o trabalho visa realizar um grande apanhado de informações e análises 
que contribuam no entendimento dos aspectos imateriais e materiais de Palmeira das Missões, 
delineando possíveis medidas a serem seguidas, embasadas em literatura e experiências de 
referência neste assunto. 

OS PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE 

A valorização de um bem ou de um conjunto arquitetônico perpassa as barreiras materiais e inicia 
com o processo de apropriação social da comunidade por tal sítio, por ser seu símbolo tangível de 
uma gama de elementos intangíveis. Quando se fala em patrimônio histórico-cultural e em políticas 
públicas de qualificação dos espaços urbanos se está condicionado ao lugar e as necessidades e 
vontades das comunidades que os habitam. 

Um processo de requalificação, de restauro ou de intervenção, seja num prédio como num espaço 
público qualquer, só será efetivo se a sociedade criar uma relação de pertencimento e afetividade 
com este local. Destaca-se isto, pois muitos espaços projetados pelo mundo, em que não houveram 
preocupações de integrar as pessoas ao processo de concepção de projeto e execução, estão hoje 
em desuso e em acelerada degradação, mesmo que tenham utilizado salutares teorias e ferramentas 
técnicas. 

Das muitas experiências vividas ao longo da história com a participação da comunidade local, 
buscamos nas políticas públicas portuguesas um modelo para as práticas no Brasil, mesmo que o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) brasileiro cumpra com os seus deveres, 
o país ainda se mostra muito novo frente ao patrimônio e suas práticas, algo que é corriqueiro e 
parte da vida social-política e histórica de Portugal. Aguiar (2014) aborda que na década de 1950 
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surgem em Portugal os primeiros planos de melhoramentos e planos de embelezamento urbano 
onde a administração geral busca organizar os objetivos comuns as ações anteriores, que os órgãos 
responsáveis do estado e dos municípios tinham delimitado, e assim gerando a partir desses planos 
uma sequência de preocupações com o patrimônio e seu entorno. 

No final da década seguinte, no ano de 1969, surge um dos maiores e mais expoentes estudos 
contributos para essas questões da preservação, o primeiro modelo de conservação do patrimônio 
urbano, pensado de forma integrada e interdisciplinar, numa fusão de valores artísticos, históricos e 
sociais, no Estudo de Renovação Urbana do Barredo no Porto, do expoente arquiteto português 
Fernando Távora. Este estudo antecipa alguns princípios que somente em tempos posteriores iriam 
ser discutidos, como o professor José Aguiar explica: “uma reabilitação cautelosa, socialmente atenta 
e passível de poder ser alargada a outras partes da cidade do Porto, recusando a demolição 
sistemática deste bairro insalubre para a sua refundação moderna”, de um bairro que hoje está 
inscrito na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO (AGUIAR, 2014, p.61). Távora mostra neste 
projeto os princípios da reabilitação integrada, quando associa as questões físicas da materialidade 
com os aspectos sociais, entrando num senso comum de beneficiar a vida da comunidade e realizar 
tal intervenção no patrimônio, realçando a importância dos planos participativos. 

Foi na Revolução de Abril, que os municípios ganharam força e poder amplo para legislar e criar 
ferramentas para as questões da proteção dos bens históricos, numa visão local e participativa. A 
criação de órgãos governamentais nesse intuito fortaleceu a participação ativa da sociedade, sendo 
que neste período pós revolução, Portugal realizou experiências da reabilitação urbana integrada, 
numa gestão social e participativa dos centros históricos, gerando algumas décadas de excelência 
nessa prática (AGUIAR, 2014) 

Esta boa experiência do Arquiteto Fernando Távora, no Barredo guiada pelas questões sociais e 
respeito a morfologia existente, não isentou a cidade do Porto de em seu centro histórico se tornar 
uma espécie de laboratório de práticas com o patrimônio urbanístico local, com bons exemplos como 
este citado e outros que mostram uma forma descabida de se realizar tais intervenções. A Sociedade 
de Reabilitação Urbana (SRU) Porto Vivo, no intuito de valorizar, ocupar as edificações ociosas e 
incentivar o turismo, realizaram intervenções descaracterizadas e em tom cenográfico. Os espaços se 
tornaram produto do mercado imobiliário, se direcionando para a não atenção a participação social, 
descaracterização da Paisagem Urbana Histórica e consequente Gentrificação dos espaços 
(SAMPAIO, 2016) 

Em contraposição a esta realidade surge a cidade de Guimarães com seu centro histórico 
notabilizado por apresentar uma coesão e conservação do conjunto urbano, originado de uma 
política integrada e contínua, que a levou a inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 
2001, entre outras honrarias concedidas. Conhecida por ser o berço da nacionalidade portuguesa, 
este fator parece gerar na sua população um forte sentimento de pertencimento e identidade 
cultural, auxiliando na apropriação dos espaços históricos, assim legitimando as boas ações de 
conservação e reabilitação realizadas em seu meio (SAMPAIO, 2016). Aguiar (2015) nos diz que é 
uma das poucas cidades portuguesas que consegue manter as boas práticas de conservação de 
forma coerente e extensiva, de acordo com os princípios de intervenção mínima, estudando e 
trabalhando caso a caso, atentando-se sempre as singularidades arquitetônicas dos espaços e 
edificações, integrando a contemporaneidade.  
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No Brasil as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio não se diferem drasticamente das 
praticadas em Portugal, pois sofre constantemente com a especulação imobiliária descontrolada, 
como com os interesses econômicos e sociais diversos, de difícil controle, visto que num país de 
tamanho continental, o órgão que regula toda essa questão é deveras pequeno, frente as suas 
necessidades. O IPHAN (2018) diz que são diferentes os meios instituídos para realizar a proteção das 
diversas categorias do patrimônio, que vão desde as questões imateriais até paisagens, conjuntos e 
bens isolados. Contabilizavam-se 87 Conjuntos Urbanos Tombados em janeiro de 2017, sob a 
proteção do IPHAN, sendo que o Instituto investe recursos e atua, nas suas requalificações de forma 
direta como indireta, fazendo convênios com municípios e órgãos diversos, inserindo-os em 
programas governamentais de financiamento e planos urbanos de requalificação. 

O IPHAN (2018) instiga-nos a pensar na participação social e nos planos participativos quando diz que 
a preservação dos bens históricos nacionais são responsabilidades da União, dos estados, dos 
municípios e principalmente de sua sociedade civil. No seu DOCUMENTO LEGAL Nº XX, DE 17 DE 
AGOSTO DE 2018, que institui a Política de Patrimônio Material do IPHAN e outras providências, em 
consonância com a legislação urbana brasileira, deixa explicito da necessidade de realizar a 
participação da sociedade no processo de preservação, como pode ser visto nos seus princípios, 
quando no Artigo 2°, inciso VI diz que “Princípio da Participação Ativa. Deve ser assegurada aos 
proprietários, detentores e usuários dos bens acautelados a participação ativa na elaboração de 
estratégias para sua preservação”. Além desta parte, há outras que referenciam a importância de 
consultar a população nos momentos de realizar um procedimento de salvaguarda de um bem 
material e a inserção dessas políticas em conjunto com a educação patrimonial. 

A política pública urbana brasileira, através da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 que instituiu o 
“Estatuto da Cidade”, determinou as diretrizes e instrumentos para auxiliar no desenvolvimento das 
cidades brasileiras, e o governo buscou por meio dela, garantir a participação social da população em 
conjunto com as equipes técnicas nas decisões de tudo aquilo que acontece nos espaços do 
município. Os processos participativos são vistos como uma contribuição decisiva para a subsistência 
da nossa sociedade democrática, sendo que por essa premissa o IPHAN lançou uma publicação de 
Educação Patrimonial ensinando as metodologias de Inventários Participativos no ano de 2016, na 
qual destacamos a seguinte trecho de sua apresentação:  

Nessa perspectiva, considera a comunidade como protagonista para inventariar, 
descrever, classificar e definir o que lhe discerne e lhe afeta como patrimônio, 
numa construção dialógica do conhecimento acerca de seu patrimônio cultural. 
Alinha, ainda, o tema da preservação do patrimônio cultural ao entendimento de 
elementos como território, convívio e cidade como possibilidades de constante 
aprendizado e formação, associando valores como cidadania, participação social e 
melhoria de qualidade de vida. (Manual de Aplicação - IPHAN, 2016, p.05) 

As experiências no país são inúmeras, dos conjuntos históricos e culturais patrimoniais que foram 
requalificados e atualmente estão protegidos perante a lei. Porém o Brasil sofre com a discrepância 
entre as normativas e leis em relação a sua aplicação prática, pois mesmo que garanta por meios 
legais que a população deverá ser parte atuante da preservação de seu patrimônio, ainda ocorrem 
intervenções como o Pelourinho da Bahia, que foi realizada de forma arbitrária e retirou pouco a 
pouco as pessoas que lá viviam, sem esta preocupação com o social de facto. Apesar disso, o 
processo de restauração e ressignificação está ocorrendo com o tempo, o que não temos da mesma 
forma no município de Palmeira das Missões, inserindo-se numa gama de pequenas cidades 
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brasileiras que estão cedendo ao mercado imobiliário e as frágeis atuações dos poderes políticos que 
as poderiam salvaguardar. 

GENIUS LOCI E A CRIAÇÃO DA IDENTIDADE 

A preservação de um meio físico, seja ele histórico ou não, está condicionada a variáveis imateriais 
intrínsecas a sua sociedade habitante, das quais estão atreladas as questões culturais, sociais e até 
mesmo econômicas. O início de qualquer intervenção deve levar em consideração os condicionantes 
humanos, como as pessoas veem e sentem a suas cidades e os seus espaços de convivência. A 
compreensão do lugar e o reconhecimento da sua importância para a vida de uma comunidade é um 
fator fundamental para que seja criada e fortalecida a identidade cultural e a sensação de 
pertencimento dentre os cidadãos.  

A ideia do Lugar, o saber situar geograficamente um povo é o que dá sentido ao assentamento da 
vida humana. A noção de existência das pessoas como cidadãos, está condicionada ao local que 
habitam, aos seus aspectos imateriais, o que gera a identidade do Lugar ou o Genius Loci, como 
determinou Christian NORBERG-SCHULZ (1980), visto que cada lugar possui a sua vocação e as suas 
características próprias, traduzidas em um espírito do local. “Em geral, a natureza forma uma 
totalidade abrangente estendida, um «lugar» que, de acordo com as circunstâncias locais, tem uma 
identidade particular. Esta identidade ou «espírito» pode ser descrita por meio de tipo concreto, em 
termos «qualitativos»” (NORBERG-SCHULZ, 1980, p.10, tradução nossa).1 

Esse termo Genius Loci, é um conceito Romano, do qual Genius – Espírito e Loci – Lugar, sendo que a 
civilização romana antiga acreditava que cada lugar possuía um espirito guardião do espaço, que lhe 
conferia sentido de ser e determinava a essência e os costumes das pessoas que ali viviam. “Genius 
Loci é um conceito romano. De acordo com a crença romana antiga, todo ser «independente» tem 
um gênio, seu espírito guardião. Esse espírito dá vida a pessoas e lugares, acompanha-os desde o 
nascimento até a morte e determina seu caráter ou essência” (NORBERG-SCHULZ, p.18, 1980, 
tradução nossa).2 

A construção de prédios ou casas que não se insiram neste espírito do local é um real ultraje a 
sinergia e a harmonia da vida social de um lugar. Em respeito e valorização a simbologia dos espaços, 
devem os idealizadores de qualquer intervenção, atentarem aos aspectos tangíveis, como estilos 
arquitetônicos e urbanísticos, cores, formas, entre outros, numa combinação com toda a carga 
intangível pressuposta, as quais se inter-relacionam entre si.  Norberg-Schulz (1980, p.53) deixa isso 
implícito quando diz que: 

Enquanto uma ordem cósmica é visualizada por meio da organização espacial, os 
caráteres são simbolizados por meio da articulação formal. Os caráteres são mais 
intangíveis do que as coisas naturais e os relacionamentos espaciais, e exigem 
atenção especial do construtor. De fato, sua concretização pressupõe uma 
linguagem de formas simbólicas (estilo). Tal linguagem consiste em elementos 

                                                             

1 “In general, nature forms an extended comprehensive totality, a «place», which according to local circumstances has 
particular identity. This identity or «spirit», may be described by means of kind concrete, «qualitative» terms” (NORBERG-
SCHULZ, 1980, p.10) 

2 “Genius Loci is a Roman concept. According to ancient Roman belief every «independent» being has a genius, its guardian 
spirit. This sprit gives live to people and places, accompanies them from birth to death, and determines their character or 
essence” (NORBERG-SCHULZ, 1980, p.18). 
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básicos que podem ser variados e combinados de diferentes maneiras. Em outras 
palavras, depende de uma articulação formal sistemática.(NORBERG-SCHULZ, 1980, 
p.53, tradução nossa).3 

As questões de identidade com a cidade ou o espaço histórico estão ligadas ao fator temporal, de 
forma mais rápida ou mais lenta, assim como as transformações da identidade e da memória de um 
povo. Quando a arquitetura da cidade se modifica em demasia rápida e frequente, a sociedade pode 
ser afetada de forma decisiva no sentido de pertencimento do lugar, pois para existir essa conexão 
com um espaço o ser humano tem que estabelecer o que se chama stabilitas loci. Esse sentido de 
pertencimento vai enfraquecendo com as mudanças constantes na espacialidade de uma cidade, 
parece que o sentido de pertença vai diminuindo com esse fenômeno. “Quanto mais frágeis são as 
capacidades económicas e culturais de uma comunidade, menor é a sua capacidade de propagar no 
tempo as formas dessa sua identidade” (AGUIAR,2018, p.08). 

Ainda José Aguiar (2018, p.09) nos elucida que o reconhecimento de um espaço como seu pelas 
pessoas, depende do “grau de autoconsciência que essa comunidade tem de si própria, do grau de 
sua organização social, política e cultural”. O autor discorre que a autenticidade material dos bens 
patrimoniais ainda pode ser fator fundamental para o desenvolvimento das cidades, visto essa 
evolução na forma de organização social, na qual os espaços devem integrar os usos residenciais com 
o seu uso comercial, diminuindo as distâncias das quais as pessoas percorrem até seus trabalhos e 
assim dando mais qualidade a vida urbana. Além de se firmarem como locais singulares e valorizadas 
como espaços de convivência, atraindo a atenção de outros povos num processo de avanço das 
questões ligadas ao turismo.  

A cidade que este trabalho centra os seus estudos, mostra em sua materialidade o descaso cultural 
que está sofrendo por esse processo de mudança frequente na sua arquitetura urbana, pois a mesma 
não consegue firmar uma linguagem simbólica que mantenha relações com as questões imateriais de 
sua sociedade. Veem-se prédios abandonados, ruas subutilizadas sem qualquer cuidado com a sua 
iluminação, limpeza e segurança, espaços púbicos destinados mais aos carros do que as pessoas, 
entre outros tantos problemas, que notabilizam o processo de crescimento dos chamados não 
lugares, numa cidade de pequeno porte, com menos de quarenta mil habitantes, porém com 
problemas de grande escala arraigados em suas estruturas. 

É notável que na cidade de Palmeira das Missões, bem como outras tantas cidades que fazem 
fronteira com ela, e até mesmo as mais distantes e que por algum motivo mantenham ligações 
culturais, estão sofrendo de um processo de perda de identidade e uma forma de aculturação social. 
O maior reflexo se dá nas suas estruturas físicas, que pela especulação imobiliária descontrolada e 
por tantos fatores, se alia ao descaso e não apropriação dos locais pela sociedade, ocorrendo neste 
fenômeno inverso, que ao invés de novas estruturas concorrerem para o bem-estar social, acabam 
por degradar os espaços urbanos e patrimoniais.  

 

                                                             

3 “Whereas a cosmic order is visualized by means of spatial organization, characters are symbolized through formal 
articulation. Characters are more intangible than natural things and spatial relationships, and demand particular attention 
from the builder. In fact, their concretization presupposes a language of symbolic forms (style). Such a language consists of 
basic elements which way be varied and combined in different ways. In other words, it depends on systematic formal 
articulation” (NORBERG-SCHULZ, 1980, p.53). 
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O CONTEXTO HISTÓRICO E ATUAL DA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS; 

A cidade de Palmeira das Missões se situa ao noroeste do Rio Grande do Sul no sul do Brasil, e faz 
divisa com os municípios de Dois Irmãos das Missões, Boa Vista das Missões, São Pedro das Missões, 
São José das Missões, Novo Barreiro, Chapada, Santa Bárbara do Sul, Santo Augusto e Coronel 
Bicaco. Possui uma área total de 1.319,4 km² e cerca de 35.549 habitantes, segundo dados de 2016 
da Fundação de Economia e Estatística -FEE (IBGE,2018).   

Os habitantes primitivos desta grande região foram os índios Caingangues descendentes dos 
Guaianases, sendo que estes, ainda povoam grande parte das reservas a eles destinados neste sítio, 
com peculiaridades muito interessantes, como a aproximação com o homem branco, mansuetude e 
pacificação nas relações sociais. Os indígenas mantinham um sistema coletas de alimentos e caça 
para a sua subsistência, numa espécie de vida nômade não mantendo moradia fixa, entretanto, num 
dado momento da história, em torno de 1626, diferentes reduções jesuíticas de origem espanhola se 
estabeleceram no estado do Rio Grande do Sul e criaram sistemas organizados de urbes, sendo que 
nenhuma se estabeleceu de fato na região de Palmeira (SOARES, 2004). Este movimento colonizador 
antecipa os eventos ocupacionais que estariam por ocorrer e os quais determinaram fortemente a 
cultura e a visão social da futura sociedade palmeirense no porvir.  

 
Figura 1: Mapa do Brasil –Destaque no Rio Grande do Sul              

Fonte: IBGE, 2016 
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O pesquisador Mozart Pereira Soares (2004) destaca que o povoamento da região teve três fases 
distintas, deste as eras iniciais das Missões Jesuíticas, quando os grupos religiosos e os exploradores 
a mando dos reinos de Espanha e Portugal tinham a necessidade de reconhecer o território, e 
consequentemente explorar os seus ervais nativos. Nesta fase não eram organizados núcleos 
urbanos permanentes e somente centravam a economia em produzir a erva-mate e abandonar a 
estrutura construída, voltando somente na safra seguinte. A segunda faz referência ao chamado 
“Ciclo do Tropeirismo” no Brasil colônia, quando houve um bandeirismo pastoril motivado por dois 
fenômenos, explicado pela presença de paulistas estabelecidos na região, os quais decidiram por se 
apropriar da gadaria remanescente dos jesuítas espanhóis e da necessidade de defesa do território 
de fronteira, então incorporado ao governo brasileiro, abrangendo um período de um século, de 
aproximadamente 1816 a 1917. A terceira fase inicia no final da segunda, quando se estabelece a 
Comissão de Terras e Colonização, disciplinando o crescimento demográfico e territorial. 

A ocupação do território de forma ordenada, mesmo que de maneira ainda muito rudimentar, se deu 
na primeira metade do século XIX, conforme Mozart Pereira Soares (2004), destaca a partir de uma 
informação dada por Francisco Theodósio de Almeida Leme no “Livro de Tombo da Parochia de 
Santo Antônio” da Palmeira em 1872: 

Segundo as informações que tomamos de pessoas fidedignas e mais antigas, na 
idade em que se acham para mais de oitenta anos e que desde 1824 residem nesse 
lugar declaram que já antes dessa época começou a aumentar o número de 
habitantes dos Campos e matos, que se acham dentro dos limites desta freguesia, 
sendo, por consequente, a sua população originária, in illo tempore, escassa como 
era da Vila de Cruz Alta a cujo Município pertence essa freguesia. (SOARES, 2004, 
p.110) 

A gênese do município de Palmeira tem uma relação estreita com Cruz Alta, que teve a sua 
emancipação ao título de cidade no ano de 1821 e a qual detinha de grande parte do território 
estadual, contemplando diferentes localidades que viriam a se tornar unidades autônomas no futuro. 
Fatores políticos como o advento da Revolução Farroupilha de 1835 a 1845, criou uma instabilidade 
social, ocorrendo uma morosidade emancipatória. Passados os turbulentos períodos da guerra, a Lei 
335 de 14 de janeiro de 1857, a Assembleia Legislativa Provincial decretou através de sanção do 
presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, por meio do Artigo 1°, a criação de uma 
freguesia com a invocação de Santo Antônio da Palmeira, na localidade determinada até então por 
Vilinha (SOARES, 2004). 

A fim de conferir maior autonomia administrativa e política, através da Lei n°928 de 6 de maio de 
1874, houve o desmembramento e elevação ao título de Vila. Criou-se então uma grande área 
territorial que compreendia Palmeira, com cerca de quinze mil quilômetros quadrados de área, 
fazendo divisa com outras Vilas da Província, com a República Argentina e ainda com o então Estado 
do Paraná. A partir de então, muitos desmembramentos foram ocorrendo, gerando uma gama de 
cidades que atualmente compõe o noroeste do estado do Rio Grande do Sul (SOARES, 2004) 
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Figura 2: Mapa do Rio Grande do Sul-1834            

Fonte: Mundodejaja, 2016. 

Para a organização urbana da cidade, foi seguido o Código de Posturas de 1875, baseado no código 
em vigor de Cruz Alta, estabelecendo a largura e a configuração das ruas, as quais deveriam ser retas 
e ter oitenta palmos de largura as principais e sessenta as travessas, de acordo com as necessidades 
do período, muito anterior a presença de automóveis nos seus espaços. Dentro desta lei, ainda 
continham preceitos construtivos, como a altura das soleiras, pé direito das edificações e o material a 
ser utilizado nas coberturas, além de um ordenamento de costumes e moralidade pública na 
intenção de estruturar a nova urbe formada (SOARES, 2004). 
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Figura 3: Região Central de Palmeira das Missões na década de 1950            

Fonte: Biblioteca Púbica Municipal de Palmeira das Missões, 2018 

O município desde os seus primórdios se desenvolveu de forma tamanha que atualmente é uma 
cidade com uma conformação física territorial estabelecida e com uma economia que se sustenta 
como cidade, visto que na região se caracteriza por ser uma das mais antigas. A sua economia básica 
está baseada na agricultura, principalmente nas plantações de soja, trigo e milho, com poucas 
manifestações de pecuaristas ou prática de agricultura familiar. São grandes latifúndios que 
concentram a riqueza gerada pelo território da municipalidade, sendo que este fenômeno é 
corroborado com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), quando mostra 
que a renda per capita no ano de 2015 é de R$32.573,75 reais, o equivalente a aproximadamente 
dez mil dólares, porém somente 18% de sua população, neste mesmo ano, estava com ocupação 
laboral e ainda 35,2% de domicílios viviam com rendimento de até meio salário mínimo por pessoa, 
ou seja, em torno de 150 dólares.  São dados importantes, que destacam a disparidade econômica e 
social desta cidade, e que influenciam de certa forma na salvaguarda dos bens históricos e de sua 
materialidade urbana de forma global. 

A cultura da cidade se mesclou as diferentes colonizações das quais a região recebeu, pois no 
primeiro momento foram portugueses, espanhóis, outros nativos luso-brasileiros, indígenas e 
negros, e em período posterior imigrantes italianos e alemães. Dois elementos culturais que se 
destacam são a vasta produção de Erva-Mate, nome popular do Ilex paraguariensis, planta nativa 
que fornece a erva para ser preparado uma bebida típica de origem indígena chamada Chimarrão e 
muito apreciada pela região sul, tanto do Brasil como da América Latina, e um festival de músicas e 
cultura tradicionalistas com mais de trinta anos de existência, que é o “Carijo da Canção Gaúcha”, 
que pela sua nomenclatura já deixa implícito, que é um festival que cultura a tradição e costumes do 
estado do Rio Grande do Sul, através da música gaúcha.  
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Há ainda, diferentes Centros de Tradição Gaúcha (CTG) espalhados pelo seu município, os quais são 
canalizadores e difusores culturais da tradição local. Esta soma de polos geradores de cultura, ainda 
não se mostram como garantidores da memória da sociedade Palmeirense e regional, pois como dito 
anteriormente, no meio urbano é notável uma espécie de aculturação que almeja ver o progresso 
em construções novas, com pouquíssima ou quase nenhuma qualidade, olvidando do seu passado 
glorioso com uma imensidão de valores e signos que estão se perdendo, originando assim uma visível 
perda da identidade cultural do seu povo. 

A ARQUITETURA HISTÓRICA E SEU ENTORNO EM PALMEIRA DAS MISSÕES 

Dentre os diferentes espaços históricos pertencentes a urbe de Palmeira das Missões, foram 
selecionados quatro sítios, que representam essa realidade de desvalorização do espaço público 
frente à evolução espacial da cidade e ao consequente descaso social. Esses locais foram escolhidos 
por refletirem a realidade local, sabendo-se que o fenômeno de desvalorização progressiva do 
espaço urbano e patrimonial é uma constante e generalizada nesta cidade. 

A - O entorno da Praça Nassib Nassif foi escolhido por ser o coração administrativo e eclesiástico do 
município, pois é nesta localização que estão a Prefeitura Municipal, A Igreja Matriz de Santo 
Antônio, a principal da cidade, duas escolas estaduais de ensino fundamental e médio, um clube de 
estruturas históricas, apesar de estar descaracterizado, um hotel em estilo Art Deco, e diferentes 
edificações residenciais e comerciais que demarcam em suas composições físicas os áureos anos 
pretéritos. Até mesmo a pavimentação da rua em paralelepípedos de pedras assentados de forma 
regulares, são características marcantes de um passado de glórias e que na atualidade mostram a 
não apropriação do espaço pela sua sociedade. 

Nesta região, de alto movimento e com um potencial histórico muito grande, é nítido o descaso para 
as edificações que forma a paisagem. Pelas imagens podem ser vistas edificações que sofrem de 
problemas relatados por Aguiar (2018), no qual classifica como Abandono e degradação, com as 
principais causas, na ação do tempo, ou seja naturalmente os materiais vão se degradando e uma 
total falta de intervenção pelas pessoas. Quando há intervenção, como podem ser vistas no hotel, há 
uma descaracterização histórica, pois, o procedimento de requalificação do espaço não segue 
normativas preestabelecidas.  Também há uma total descaracterização de elementos formais, como 
é o caso do Clube Comercial, do Prédio da Prefeitura e de uma das escolas estaduais, que não 
possuem identidade com o local, parecendo meras construções sem valor e significados. 

 
Figura 4: Partes do Conjunto – Casa e prédio em estilo Art Déco e Clube Comercial           

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018. 
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Figura 5: Partes do Conjunto – Hotel em estilo Art Déco e Igreja Matriz de Santo Antônio  

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018. 

 
Figura 6: Partes do Conjunto – Casa em estilo Art Déco e Escola em Estilo Modernista 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018. 

 
Figura 7: Partes do Conjunto – Prefeitura Municipal e Clube Comercial 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018. 

B – A área comercial da cidade se estende por toda a Avenida Independência, rua de grande 
movimentação, que se caracteriza por ser a principal do município, ligando os Sul e Norte de forma 
linear e contínua.  Entretanto destaca-se um ponto em especial, onde edificações históricas estão no 
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seu limiar de resistência física e onde foi implantado uma área de integração para a população 
pedonal, conhecido por “Calçadão”.  

Este espaço se mostra em constante desvalorização, que apesar de ser utilizado por bares e até 
mesmo por algumas lojas, a sociedade Palmeirense, como os comerciantes e cidadãos usuários, 
veem esse local como um impeditivo do progresso e fomentação da economia, o que se mostra 
contrário ao pensamento contemporâneo mundial de valorizar as pessoas, valorizando o seu espaço 
público de convivência. Nas imagens podem ser vistas alguns das possíveis causas desta subutilização 
do espaço, como a depredação e a falta de manutenção do local, utilizando-se de elementos, cores e 
materiais dissonantes com as ânsias sociais da coletividade. 

O espaço deste grande passeio público não possui infraestrutura que comporte de forma agradável 
as pessoas, com equipamentos urbanos que são concebidos para estes fins, além de ser visível que 
esta área não possui um projeto urbanístico compatível com a contemporaneidade, seus desejos e 
necessidades. Outro fato marcante é o excesso de placas de publicidade, cobrindo as fachadas de 
edificações históricas, e a prioridade dos carros no funcionamento deste centro comercial, excluindo 
de certa forma o pedestre, ou seja, seu o ator principal da lógica urbana sustentável. 

 
Figura 8: Partes do Conjunto – Prédios e Conjuntos “Calçadão” 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018. 

 
Figura 9: Partes do Conjunto – Prédios e Conjuntos “Calçadão” 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018. 
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C – A literatura, as músicas, as poesias e as cidadãos mais antigos nos diz que a origem da cidade se 
deu no Bairro hoje chamado de Vila Velha, e é corroborado na sua materialidade por apresentar 
diferentes edificações de caráter histórico que estão aos poucos perdendo os seus valores. São casas 
que já foram demolidas e outras que estão em processo de desaparecimento, pois nota-se que são 
realizadas intervenções sem qualquer cuidado ou critérios e a especulação imobiliária nessa região 
está tendo mais força mercadológica do que a preservação. Além de o entorno que forma a sua 
paisagem circundante estar bastante degradada e com nenhuma preocupação para com os cidadãos 
que por suas estruturas circulam. 

Nas imagens é nítido a falta de preocupação com os pedestres e com a qualificação do espaço 
urbano, que não recebeu um tratamento especial do poder público municipal. São edificações 
degradadas, ruas inseguras, cores inapropriadas, iluminação precárias, elementos faltantes e 
nenhuma criação de ambiência nestes locais. 

Uma das edificações que ainda sobrevivem ao descaso, marca em sua fachada o ano de 1922 em 
algarismos romanos e apresenta ainda neste plano de vista, uma intervenção que dilacera a sua 
formalidade histórica, pois não segue nenhum critério de restauração, tornando assim como uma 
falsificação de elementos históricos para beneficiar a implantação de um espaço comercial no local.  

 
Figura 10: Edificação de 1922 dilacerada com intervenções mal realizadas 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018 

 
Figura 11: Edificações “sobreviventes” e descaso ao conjunto 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018 
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D - Muito próximo ao ponto originário da cidade, têm-se uma das suas principais entradas e na qual 
se localizam espaços comerciais e resquícios de um período industrial, através de um silo de 
armazenamento de grãos pertencente ao estado. Neste ponto de entrada a urbe do município há 
uma constante desvalorização dos sítios, visto que não há infraestrutura para a vida do pedestre e 
segue a mesma lógica dos outros pontos analisados anteriormente que priorizam os carros e o 
engessamento da mobilidade urbana. 

Esses locais, além de não possuírem estruturas compatíveis para a integração da população, se 
mostram zonas de insegurança, dado a percepção noturna, dos perigos urbanos iminentes, como 
assaltos e roubos, pois a falta de iluminação e o precário desenho urbano possibilitam esse e outros 
problemas, não criando uma esfera favorável para uma boa ambiência urbana. O ambiente criado 
nesse entorno não proporciona que as pessoas se sintam acolhidas pela cidade, havendo uma 
dissonância entre o habitar saudável dos espaços urbanos e o mero funcionamento da urbe, pois um 
sítio deve atuar para que nos sintamos parte do local e não somente transcorramos por suas 
estruturas físicas, sem nenhuma sensação que nos envolva. 

 
Figura 12: Descaso ao conjunto urbano e patrimonial na região de entrada ao município. 

Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018 

CRIAR AMBIÊNCIA ATRAVÉS DE CORES E MATERIAIS PARA AS INTERVENÇÕES NESSES 
ESPAÇOS 

O célebre autor Jan Gehl em seu livro “Cidade para Pessoas” (2015), destaca que a qualidade do 
espaço urbano se dá na baixa escala, pois os nossos sentidos sensoriais, como a visão, têm limitações 
biológicas, que numa distância de 300 a 500 metros, dependendo da cor e textura do fundo, não 
consegue distinguir pessoas de vegetações por exemplo. Ainda destaca que além da percepção do 
espaço por uma escala mais próxima, os elementos próximos possibilitam uma cidade que integre a 
convivência social com qualidade formal. Gehl (2015, p. 63) diz que “Conquanto a cidade viva e 
convidativa seja um objetivo em si mesma, ela é também o ponto de partida para um planejamento 
urbano holístico, envolvendo as qualidades essenciais que tornam uma cidade segura, sustentável e 
saudável”. 

No livro Paisagem Urbana (2010, p.10) Gordon Cullen enaltece que “a visão tem o poder de invocar 
as nossas reminiscências e experiências, como todo o seu corolário de emoções, facto do qual se 
pode tirar proveito para criar situações de fruição extremamente intensas”. Desta percepção visual 
existem três aspectos considerar: a Óptica, o Local e o Conteúdo. 
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Todos esses elementos conferem legibilidade perceptiva aos espaços. Conforme Cullen (2010) a 
Óptica se dá na necessidade de um transeunte ter uma sucessão de surpresas e revelações súbitas 
que a paisagem urbana proporciona, entendendo-se pelo que ele chama de Visão Serial. O Local se 
refere as reações das pessoas na sua posição no espaço, visto que o corpo tem a o hábito de se 
relacionar instintivamente ao seu meio ambiente, criando uma sensação de localização. E por fim o 
Conteúdo que se relaciona a constituição física da cidade, através de elementos como a cor, textura, 
escala, estilos construtivos, a natureza, a sua personalidade e tudo que lhe confere singularidade 
frente a outras.  

Diante destes factos e de outros que já foram discorridos neste trabalho, realizamos uma projeção 
cromática dos espaços para uma futura implementação de um projeto de desenho urbano e 
patrimonial a fim de valorizar a cidade e sua sociedade, desvendando quais são as suas colori loci 
através do processo de “pixelização” de imagens e quais elementos são necessários para a sua 
qualificação. Alicerçados ainda em Cullen (2010, p.13) é interessante que criemos lucidez nos 
projetos e não a anarquia, jogando com todos os elementos cambiantes da paisagem, sejam eles a 
escala, o estilo, textura e cor, compondo de forma que beneficie a comunidade. “Facilmente se 
verifica que um contraste de cores bem conseguido não só põe em evidência a consequente 
harmonia, como também a maior intensidade que daí advém para cada cor”. 

Possível Projeção Cromática – Busca da Colori Loci 

 
Figura 13: Imagens pixelarizadas – Destacamos que as cores não são os originais dos prédios, visto as sucessivas mudanças ao longo dos 

anos 
Fonte: Pedro Couto Moreira, 2018 

6041



 

 

O ESPAÇO E AS SUAS POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS DESENVOLVIMENTISTAS  

Os exemplos deixados pelo “Estudo de Renovação Urbana do Barredo” no Porto pelo Arquiteto 
Fernando Távora ou o caso de Guimarães, são boas práticas portuguesas, que Palmeira das Missões e 
o Brasil como um todo, devem observar a fim de que as intervenções, neste país relativamente 
jovem, sejam realizadas de forma a impactar o mínimo possível no seu território e contar com a 
participação ativa das comunidades em todo o processo. Não bastando esses casos exemplares, os 
órgãos governamentais brasileiros garantem através de uma legislação coesa, mesmo que com 
pouca aplicação, instrumentos jurídicos e administrativos que dão sustentação à inserção da 
população neste processo participativo de salvaguarda dos bens e de valorização do espaço público 
de convivência. 

A sensação do lugar por seus habitantes se mostra com profundas fragilidades, pois os seus espaços 
mudaram de forma desregrada, sem levar em consideração o Genius Loci e a relação que o seu povo 
mantém com a sua estrutura física, o que acarretou numa falta de autoconsciência e degradação, 
tanto do patrimônio histórico-cultural como dos sítios de forma integral. É chegado o tempo de os 
administradores públicos e a camada social formadora do senso crítico unirem-se em prol do 
reestabelecimento do sentimento de pertença da sociedade palmeirense. 

O estudo analisou a partir de autores e de práticas que estão se desenvolvendo por todo o mundo, 
reconhecendo que neste caso em particular algumas ações pontuais poderiam ser realizadas a priori, 
as quais iniciariam um processo de desenvolvimento a partir da mudança do pensamento e dos 
espaços. Das ideias, num universo de possibilidades, a ser aplicada no seu território, estão: a inserção 
de medidas educativas nas áreas sociais e patrimoniais a partir das escolas do município, ensinando 
desde as tenras idades acerca da consciência sobre o meio em que se vive; A concepção de um 
desenho urbano humanizado nessas áreas de análise, priorizando o bem-estar dos cidadãos; 
Aplicação de projetos de iluminação noturna a fim de dar homogeneidade ambiental; Criar espaços 
acessíveis a todas as camadas da população e aos seus mais diferentes usuários; Aplicação dos 
recursos públicos para a melhoria dos espaços; Fomentação da economia formal e informal, 
priorizando as áreas de convívio e incentivo fiscal do poder público aos investidores e moradores do 
local, para que as ações de requalificação, que são necessárias ao município, saiam da teoria e sejam 
aplicadas na prática. 

Uma projeção de cores do local foi realizada por meio da pixelização das imagens do entorno desses 
conjuntos analisados, estabelecendo um ponto de partida para um estudo cromático a ser 
implantado na cidade. Este estudo deve ser criterioso, embasado primeiramente num plano de 
recuperação e restauração das edificações históricas em consonância com os planos participativos de 
salvaguarda da memória e do Patrimônio tangível e intangível deste município. O padrão das cores 
para que seja o mais fidedigno e uniforme possível, deve ser reconhecido por meio da restauração 
das edificações e da adoção de um sistema mundialmente conhecido, por este trabalho escolhido, o 
qual se denomina como “Natural Color System (NCS) – the international language of colour 
communication”, com a utilização de equipamentos específicos para estas finalidades. 

A participação ativa da população na tomada de decisões, a retomada da memória coletiva a fim de 
valorizar o meio físico da cidade e o enaltecimento dos espaços por um cuidado especial com cores e 
materiais, são soluções viáveis e de grande impacto num momento inicial. Os estudos e as análises 
deste território devem ser aprofundados de forma a adaptar soluções realizadas a nível internacional 
para a realidade local. Trabalhar os fragmentos urbanos na pequena escala, criando ambiências e 
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sítios de bem viver, são medidas plausíveis e salutares para o alcance do pleno desenvolvimento 
material e imaterial de Palmeira das Missões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As causas da desvalorização dos espaços urbanos, sejam patrimoniais ou não, tem as mais diversas 
causas, porém a mais insofismável gênese dos problemas está no fenômeno social provinda do 
sentimento de não pertencer a tal cultura e consequentemente ao espaço onde se vive. Neste artigo 
versamos sobre causas e possíveis soluções para que sejam sanadas estas problemáticas e a cidade 
de Palmeira das Missões possa voltar a estabelecer um padrão linear de desenvolvimento 
sustentável e espiritualmente coletivo equilibrado, retomando o seu Genius Loci. 

O conjunto de atitudes, ora tomada pelos seus administradores, ora por seus cidadãos, se mostram 
de muita valia e necessidade para que qualquer plano de restauro, conservação e salvaguarda seja 
executado de forma coesa e coerente. Focar em áreas degradadas, trabalhando espaço por espaço, 
buscando a qualificação ambiental por meio de preceitos anunciado por Gordon Cullen e Jan Gehl, 
são necessidades do mundo contemporâneo em que tudo muda rapidamente, e muito da cultura e 
do viver em sociedade está se perdendo. 

Investigações deste cunho beneficiam a realidade local, norteando quais os possíveis caminhos os 
planejadores do espaço urbano devem seguir, assim como os restauradores, conservadores, os 
estudiosos, os responsáveis pelas políticas públicas e todos aqueles membros da sociedade que 
compartilham desta responsabilidade. Este modelo de análise foi realizado nesta cidade em questão, 
porém os problemas aqui relatados se alastram por todo o território brasileiro, de maneira peculiar 
em cada localidade, mas muito semelhantes na sua forma de acontecer, sendo que estudos como 
este podem ser aplicados em outros sítios do país. 
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A PAISAGEM CULTURAL NA RECONFIGURAÇÃO DO URBANO E DO 
RURAL 

THE CULTURAL LANDSCAPE IN THE RECONFIGURATION OF URBAN AND RURAL 

EL PAISAJE CULTURAL EN LA RECONFIGURACIÓN DEL URBANO Y DEL RURAL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
A paisagem cultural manifesta as sucessivas mudanças – no tempo e no espaço – ocasionadas pela relação entre o 
homem e a 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 de uma 
população. O processo de globalização vivenciado pelas sociedades nas últimas décadas, vem causando, entre outros 
aspectos, uma reconfiguração da relação entre o urbano e o rural e provocando importantes transformações físicas e 
culturais na paisagem rural. Para entender como a industrialização e a urbanização do campo e o recente interesse das 
populações urbanas pela ruralidade afetam a paisagem cultural e a identidade dos moradores das pequenas localidades 
rurais, o presente artigo toma como objeto de estudo o distrito de Evangelista, pertencente ao município de Casca-RS. 
Evangelista possui uma paisagem peculiar, com edifícios de valor patrimonial que, após um período de estagnação 
econômica, vem sendo redescoberta pela população urbana, que visita a localidade em busca de elementos e símbolos 
do rural. A análise se deu por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documental em cartas patrimoniais, além de 
visitas in loco e entrevistas com os moradores. A realização desta pesquisa mostrou a necessidade de uma orientação 
das mudanças nessas paisagens, de maneira a não prejudicar o patrimônio e a memória dos moradores. 
PALAVRAS-CHAVE: Paisagem cultural; patrimônio; rural; identidade.  

ABSTRACT: 
The cultural landscape manifests the successive changes - in time and space - caused by the relationship between man 
and nature through architecture, urbanism and the various forms of appropriation of space. It also expresses the way of 
life of a community and its cultural traits, thus reaffirming the social identity of a population. The process of globalization 
experienced by societies in the last decades has been causing, among other things, a reconfiguration of the relationship 
between urban and rural and provoking important physical and cultural changes in the rural landscape. In order to 
understand how the industrialization and urbanization of the countryside and the recent interest of urban populations 
in rural life affect the cultural landscape and the identity of the inhabitants of small rural localities, this article takes as 
object of study the district of Evangelista, belonging to the municipality of Casca-RS. Evangelista has a peculiar 
landscape, with buildings of patrimonial value that, after a period of economic stagnation, has been rediscovered by the 
urban population, that visits the locality in search of elements and symbols of the rural. The analysis was done through 
bibliographical review and documentary research in patrimonial letters, besides visits in loco and interviews with the 
residents. As a result, this research showed the need to orient changes in these landscapes, so as not to damage the 
patrimony and memory of the residents. 
KEYWORDS: cultural landscape; heritage; rural; identity.   

RESUMEN: 
El paisaje cultural manifiesta los sucesivos cambios - en el tiempo y en el espacio - ocasionados por la relación entre el 
hombre y la naturaleza por medio de la arquitectura, el urbanismo y las diversas formas de apropiación del espacio. 
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Expresa, además, el modo de vida de una comunidad y sus rasgos culturales, reafirmando así la identidad social de una 
población. El proceso de globalización vivido por las sociedades en las últimas décadas, viene causando, entre otros 
aspectos, una reconfiguración de la relación entre lo urbano y lo rural y provocando importantes transformaciones físicas 
y culturales en el paisaje rural. Para entender cómo la industrialización y la urbanización del campo y el reciente interés 
de las poblaciones urbanas por la ruralidad afectan el paisaje cultural y la identidad de los habitantes de las pequeñas 
localidades rurales, el presente artículo toma como objeto de estudio el distrito de Evangelista, perteneciente al 
municipio de Evangelista, corteza-RS. Evangelista posee un paisaje peculiar, con edificios de valor patrimonial que, tras 
un período de estancamiento económico, viene siendo redescubierta por la población urbana, que visita la localidad en 
busca de elementos y símbolos del rural. El análisis se dio por medio de revisión bibliográfica e investigación documental 
en cartas patrimoniales, además de visitas in loco y entrevistas con los residentes. Como resultado, esta investigación 
mostró la necesidad de una orientación de los cambios en esos paisajes, de manera a no perjudicar el patrimonio y la 
memoria de los habitantes. 
PALABRAS-CLAVE: Paisaje cultural, patrimonio, rural, identidad. 
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INTRODUÇÃO 

As recentes mudanças mundiais do quadro econômico, político, social e tecnológico são frutos, dentre outros 
aspectos, do processo de globalização vivenciado nas últimas décadas. Esse processo atua conectando e 
integrando comunidades e organizações, que culminam em novos tipos de relações sociais e em novas 
combinações de espaço-tempo; ou seja, a globalização interconecta as sociedades, diminuindo as distâncias 
e comprimindo as escalas temporais, remodelando a ideia clássica de sociedade como um sistema delimitado 
(HARVEY, 1999; HALL, 2005). Esta mobilidade espacial, que engloba as instâncias física e digital, considera as 
distâncias, as escalas temporais e tem grande impacto sobre as identidades culturais. Identidade cultural, de 
acordo com Hall (2005), são aqueles aspectos da identidade do indivíduo que estão relacionados ao 
sentimento de pertencimento a uma determinada cultura, sejam esses aspectos étnicos, raciais, linguísticos 
e/ou religiosos.  

A coexistência de diferentes símbolos e referências culturais em um mesmo grupo é cenário comum nas 
sociedades contemporâneas. O fluxo acelerado de informações modifica as identidades num processo 
natural, de modo que novas formas de pensar e de existir são inevitáveis na busca de um convívio junto às 
demais sociedades (DIAS, 2014).  As identidades se tornam, então, maleáveis e multiculturais, pertencendo 
a vários lugares e impregnando-se de contradições entre as diferentes escalas de pertencimento 
(FROEHLICH, 2004). 

 A globalização, ao aumentar e dinamizar o fluxo de pessoas, bens, serviços, produtos e informações, ampliou 
consideravelmente a presença de características urbanas em áreas rurais e vice-versa. Neste contexto, já não 
cabe mais definir limites físicos ou culturais aos espaços urbano e rural em uma determinada localidade, pois 
há uma intersecção de ambos, que gera novas formas de identificação do homem com o território. Para 
Wanderley (2013), tais transformações nas sociedades rurais tradicionais ocasionadas, dentre outros 
aspectos, à modernização da agricultura, à industrialização e à urbanização do campo, impactam 
diretamente nas suas esferas econômica, social e ambiental. 

Diante disso, o presente artigo busca compreender como essa reconfiguração das relações entre urbano e 
rural provoca transformações nas paisagens culturais e na identidade de seus habitantes. Para tanto, será 
analisado o caso de Evangelista, distrito do município de Casca, localizado na região nordeste do Rio Grande 
do Sul. A zona rural desta região, cujos processos de formação e transformação foram fortemente 
influenciados, sobretudo, pela migração italiana, apresenta paisagens que revelam a forma de apropriação 
da terra pelos imigrantes.  Nessas paisagens, em especial a de Evangelista, construções do início do século 
XX – que revelam a adaptação dos saberes construtivos dos imigrantes ao contexto local – e antigos costumes 
convivem lado a lado com indústrias, serviços (em especial o turismo rural), residências contemporâneas e 
comércio, em uma relação que confere dinamismo à localidade, mas também pode gerar conflitos.  

Pretende-se abordar, nesta análise, questões associadas às relações urbano-rural contemporâneas e à noção 
e delimitação conceitual de identidade e paisagem. Nesse sentido, foi realizada pesquisa bibliográfica em 
artigos e livros de autores que são referência nessa temática, como Harvey (1999), Davis (2006), Castriota 
(2007; 2013), Hall (2005), Mormont (2015) e Wanderley (2013). Para a compreensão da formação e 
transformação da região analisada, serviu-se dos estudos de Wickert (2004), Bertuzzi (1987), Figueiredo 
(2015), entre outros. Também foi feita pesquisa documental em Leis e Cartas Patrimoniais. Paralelamente 
foram realizadas visitas in loco para registro fotográfico e observação sistemática (GERHARDT e SILVEIRA, 
2009), através das quais foi possível ter um contato mais próximo com o objeto de estudo, utilizando dos 
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sentidos para a apreensão de determinados aspectos do cotidiano da comunidade. Além disso, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas de caráter exploratório, objetivando coletar dados não 
documentados sobre a localidade, direcionadas à dois moradores que são agente sociais e que tenham 
proximidade com o histórico do lugar. 

Esta pesquisa inicia com o aporte teórico que trata da noção de paisagem cultural e a evolução do conceito 
de patrimônio, seguindo com a abordagem das mudanças ocorridas nos espaços urbanos e rurais nas últimas 
décadas. A seção seguinte apresenta a área de estudo e os resultados obtidos. A última seção apresenta as 
considerações finais. 

Tem-se, por meio deste trabalho, a intenção de contribuir para o debate em torno das mudanças ocorridas 
na paisagem rural, mostrando que tais transformações, se não forem planejadas, podem ocasionar a 
descaracterização da paisagem e interferir na memória coletiva e na identidade da população residente. 

PATRIMÔNIO E PAISAGEM CULTURAL 

Para analisar a arquitetura e a paisagem rural como bens culturais é necessário que se compreenda a 
evolução do conceito de patrimônio e a elucidação do termo “cultura”. Cultura, segundo definição elaborada 
pela Unesco para a Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, é o “conjunto dos traços distintivos 
espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que 
abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, 
as tradições e as crenças” (UNESCO, 2002, p.02). Ou seja, deve-se entender por cultura as atividades e 
costumes que representam o modo como o homem interage com o mundo à sua volta.  

Este processo é dinâmico, passa de geração para geração e adquire diversos contornos com o passar do 
tempo, além de exacerbar sentimentos de pertencimento e continuidade na população. De acordo com o 
artigo 216 da Constituição Federal de 1988, as referências culturais representativas dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, sejam elas materiais ou imateriais, constituem o patrimônio cultural 
(BRASIL, 1988).  

Em linhas gerais, até a década de 1960, as políticas preservacionistas relacionadas ao patrimônio estavam 
voltadas para a ideia do monumento ancoradas nos valores excepcionais artísticos, históricos e de 
ancianidade (CASTRIOTA, 2007; FIGUEIREDO, 2014). Foi a partir das últimas décadas do século XX que uma 
nova abordagem de patrimônio cultural passou a focar numa perspectiva de atribuição de valores mais 
abrangente, abarcando as expressões culturais dos diferentes grupos sociais – não só das classes dominantes 
–, incluindo o vernacular e a imaterialidade. 

Nas últimas décadas do século XX surgiu, no âmbito das políticas patrimoniais a nível mundial, a categoria de 
“paisagem cultural” com foco na interação entre o patrimônio cultural e o patrimônio natural, que até então 
eram pensados e tratados separadamente (CASTRIOTA, 2013). Esta categoria foi reconhecida em 1992, na 
16ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizado em Santa Fé, Novo México (EUA). Esta nova 
perspectiva busca a preservação da 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, uma vez que envolve as próprias comunidades. Para Figueiredo 
(2014), sustentabilidade no âmbito das políticas de patrimônio envolve: 
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Preservar considerando a composição constante dos significados, identidades e tradições; 
considerando o patrimônio como recurso ao desenvolvimento; e, simultaneamente, 
construindo o patrimônio em seu sentido social, de cidadania e promovendo a qualidade 
de vida para um futuro em que se almeja a equidade, o direito à memória e à diversidade 
cultural, dentro de uma estratégia interdisciplinar e interinstitucional (...) (FIGUEIREDO, 
2014, p.01). 

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) estabeleceu o instrumento da 
Chancela da Paisagem Cultural Brasileira no ano de 2009. Conforme a Portaria do 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” (BRASIL, 2009, p.17). Isto é, a paisagem cultural é um testemunho 
da relação – do passado e do presente – entre os indivíduos e o meio em que habitam, revelando as práticas, 
tradições e culturas dessa população.  

O conceito de paisagem cultural é de natureza multidisciplinar e, por este motivo, sua conservação deve 
ocorrer por meio de políticas abrangentes, que contemplem as relações entre as abordagens históricas, 
culturais, arqueológicas, sociais, econômicas, antropológicas, ecológicas e estéticas de determinado 
território (UNESCO, 1995). 

Ao contrário do tombamento, que imprime restrições e visa as permanências das características originais do 
patrimônio tombado, a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera o caráter dinâmico das 
manifestações na paisagem. Dessa forma, a sua preservação requer um diálogo entre os múltiplos agentes, 
em uma gestão integrada que harmonize os interesses econômicos, culturais, ecológicos e sociais 
(BIELSCHOWSKY, 2016).   

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 ameaçada. Nesse sentido, a Recomendação Europa R(95)9 
considera a necessidade de desenvolvimento de estratégias que integrem a evolução orientada da paisagem 
e a sua preservação, ou seja, preservar por meio de políticas públicas que abranjam a totalidade da paisagem 
e que orientem as mudanças sobre ela. No caso da Chancela de 2009, a preocupação está também voltada 
aos fenômenos contemporâneos de expansão urbana e à homogeneização das paisagens urbanas e rurais 
que ameaçam lugares de vida e tradições locais (FIGUEIREDO, 2016). 

Para Castriota (2013, p.5), as mudanças demográficas, o aumento do valor da terra, a industrialização da 
produção agrícola e a competição dos mercados globais estão alterando de forma inédita as relações sociais 
e econômicas com a terra, modificando paisagens culturais e causando, até mesmo, a “erosão da identidade 
e distinção regionais”. Percebe-se então que mudanças como estas, resultantes do processo de globalização, 
implicam significativamente na gestão do patrimônio cultural. 

O RURAL E O URBANO NA CONTEMPORANEIDADE 

A sociedade contemporânea, fundamentada essencialmente no capitalismo, possui uma dinâmica centrada, 
basicamente, nos processos de industrialização e de urbanização (WANDERLEY, 2013). Mike Davis (2006), ao 
analisar o processo de crescimento das grandes cidades ao redor do mundo, discute também as mudanças 
ocorridas no espaço rural, baseando-se nos estudos realizados pelo antropólogo Gregory Guldin no sul da 
China. Mais precisamente, Davis mostra como o campo vem se urbanizando, não havendo mais a 
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necessidade da população rural migrar para as cidades. Esta junção entre urbano e rural resulta numa 
paisagem híbrida, na qual são formadas redes de transações que ligam os núcleos urbanos às suas áreas 
circundantes, tornando difuso o limite entre campo e cidade (DAVIS, 2006).  

Tais aspectos, principalmente de ordem econômica, afetaram de maneira representativa o modo tradicional 
de produzir do agricultor, com a gradativa modernização do processo de produção na agricultura, traduzindo-
se numa maior integração deste setor com o mercado (WANDERLEY, 2013). Neste processo, além da 
hibridização das configurações socioespaciais e econômicas, as identidades ali construídas passam a não mais 
ter referências culturais homogêneas e coerentes, se reformulando diante da coexistência e do movimento 
entre diferentes símbolos e escalas espaço-temporais (FROEHLICH, 2004). Froehlich (2004) afirma que estas 
identidades tendem a ser fluídas e reconstruídas perante uma mescla de referências, fazendo com que o 
indivíduo se encontre, frequentemente, diante de situações paradoxais. Sobre o assunto, Mormont (2015) 
expõe que,  

Todos esses processos tendem a desterritorializar, isto é, cortar e reduzir os vínculos com 
a materialidade das terras, com os processos biológicos “naturais”, com as trocas locais, 
com as culturas específicas para constituir conjuntos sociotécnicos transponíveis, 
deslocáveis, ou seja, universalizáveis (MORMONT, 2015, p.53). 

Ou seja, a falta de uma identificação estável de um indivíduo e/ou de um grupo com determinado espaço 
causa a sua desterritorialização. Todavia, segundo Froehlich (2004, p.2), “(...) este fenômeno não anula a 
referência espacial, antes instaura uma forma de concorrência entre espaços locais ou regionais (...) em que 
as heranças ecológica, cultural, paisagística, social, ambiental acabam constituindo a diferença valorizada”. 
Por essa ótica, percebe-se como os processos de globalização e a consequente massificação cultural levam o 
indivíduo à buscar algo que o diferencie dos demais, numa nova valorização do regional (SARATE, 2014). 

Foi diante deste contexto, evidenciado, principalmente, nas pequenas aglomerações humanas, que o espaço 
rural passou a constituir o núcleo possuidor da herança, dos valores seguros e do passado histórico que 
alimentam o imaginário e as práticas de “relocalização” da sociedade contemporânea, ou seja, o rural se 
torna uma base para novas configurações identitárias (FROEHLICH, 2004).  

Portanto, não se trata somente da penetração do urbano e da indústria no meio rural, mas também do 
consumo realizado pela sociedade urbana de bens – tanto simbólicos quanto materiais – próprios da cultura 
rural. A ruralidade pode ser vista, então, como um constante e dinâmico processo de incorporação de novos 
valores e hábitos pelas culturas locais (RIBEIRO, DAL FORNO E MIGUEL, 2015).  

Mormont (2015), em suas análises sobre a construção europeia do rural, explica que após a Segunda Guerra 
Mundial houve uma tentativa de modernização da agricultura, numa organização industrial de produção que 
pretendia liberar a mão de obra para as cidades industriais. Porém, tal modelo não foi aceito pelos habitantes 
das regiões rurais, ligados à sua terra.  Assim, os governos europeus – cada um a seu modo – redefinem a 
agricultura a partir de um modelo de agricultura familiar moderna, tornando o espaço rural mais produtivo, 
associado a serviços que amparam esses indivíduos e atraem a população urbana, que vai para o campo em 
busca de lazer e descanso. Dessa forma, o mencionado processo de integração e de modernização do meio 
rural também ruralizou a modernidade, inserindo nela representações idealizadas do rural (MORMONT, 
2015).  
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Essa apropriação, pela população urbana, dos bens culturais e naturais do espaço rural, não implica 
necessariamente no desaparecimento das culturas locais, mas pode, de maneira oposta, reforçar a conexão 
da comunidade com a dimensão local (FROEHLICH, 2004). Nesse sentido, as relações entre campo e cidade 
e as suas características sociais, culturais, políticas e econômicas são redefinidas pela modernidade, e não 
anuladas. Essa perspectiva se contrapõe àquela que afirma que a globalização – e os consequentes processos 
de urbanização, industrialização e/ou modernização dos meios de produção, inclusive agrícola – seria a 
principal causadora da uniformização da sociedade, isto é, da eliminação das particularidades culturais de 
certos espaços e/ou grupos sociais (WANDERLEY, 2013).  

Para Wanderley (2013), o agricultor contemporâneo, em especial o agricultor familiar, guarda laços – sociais 
e simbólicos – profundos com a tradição rural herdada dos seus antepassados, como observado em 
Evangelista, situada na zona rural do município sul-rio-grandense de Casca e que é objeto deste estudo.  

Evangelista está localizada numa região que foi cenário de um intenso fluxo migratório de oriundos da 
Península Itálica e seus descendentes durante as últimas décadas do século XIX e o começo do século XX. Tal 
processo influenciou significativamente na construção da identidade da população dessa região. Nessa 
localidade, o rural vem sendo redescoberto como um espaço onde o passado e a tradição são revisitados 
com os propósitos do presente, ou seja, o passado é reconstruído e vendido como sendo belo, puro e 
acolhedor, em oposição ao caos da vida urbana contemporânea. 

A COLONIZAÇÃO ITALIANA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA PAISAGEM NO RIO GRANDE DO SUL 

Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, torna-se necessária uma revisão dos processos que 
contribuíram para a conformação atual da região que engloba o município de Casca, bem como da 
configuração das suas paisagens.  

Durante o século XIX e a primeira metade do século XX, ocorreu um fenômeno migratório que trouxe um 
grande número de imigrantes europeus para o Brasil. Este fenômeno está diretamente vinculado, entre 
outros, às transformações políticas, econômicas e sociais que aconteciam naquele momento tanto na Europa 
quanto no Brasil (PINHEIRO, 2014).  Na região sul do Brasil, principalmente nos estados de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul, o movimento migratório foi fortemente influenciado pela Lei de Terras no Brasil, de 
1850, pela qual o Governo Imperial passou a legitimar as posses e a vender as terras devolutas da região, 
preferencialmente aos imigrantes europeus, a fim de ocupá-las, como estratégia de defesa do território e 
embranquecimento da população (PANIS, 2008). Por isso, a partir do século XIX, o estado do Rio Grande do 
Sul teve parte de suas terras ocupadas, dentre outros, por imigrantes advindos de diversas partes da Europa, 
principalmente da Alemanha e da Itália.  

O assentamento dos imigrantes europeus em terras gaúchas e catarinenses se dava, geralmente, em linhas, 
também chamadas de travessões e/ou picadas – esta última denominação mais utilizada nas colônias 
alemães (PINHEIRO, 2014; NEUMANN, 2009). As picadas (ou linhas) eram as trilhas abertas para a penetração 
na mata, ao longo das quais foram distribuídos os lotes destinados aos imigrantes; os lotes tinham o formato 
alongado, delimitados pela estrada em um das extremidades e por outro lote na extremidade oposta, 
divididos geralmente por um curso d’água (NEUMANN, 2009; SEYFERTH, 1999). 
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No Rio Grande do Sul, os imigrantes italianos, oriundos essencialmente do norte da península itálica, foram 
instalados, inicialmente, na região Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, formando as primeiras colônias 
italianas em solo gaúcho; à medida que estes núcleos cresciam, novas colônias foram formadas, sobretudo, 
pelos seus descendentes (PINHEIRO, 2014). Tal dinâmica promoveu significativas transformações no 
panorama cultural, arquitetônico, urbanístico e econômico de várias cidades do estado, sendo um 
importante indicador da formação do território gaúcho (FIGUEIREDO, 2015). 

O estabelecimento em locais isolados dos núcleos brasileiros, dentre outros fatores, acabou por desenvolver 
as chamadas ilhas culturais, onde se mantiveram as especificidades culturais dos imigrantes, diferentemente 
de outras regiões do país, onde foi diversa a forma de integração à cultura local (FIGUEIREDO, 2015).  

Quando os agentes loteadores das colônias de imigração – tanto o governo quanto os loteadores particulares 
– não reservavam áreas para edificações comunitárias e religiosas, os próprios imigrantes formavam 
espontaneamente a estrutura social e religiosa dos seus núcleos (LUCA, 2007). Assim, em terrenos de 
destaque pelo relevo ou localização nos primeiros assentamentos, foram construídas as capelas, perto das 
quais ficavam a escola, o cemitério, um pequeno comércio e o salão comunitário, que conformavam o centro 
de convivência e socialização daquelas comunidades (NEUMANN, 2009; LUCA, 2007). Dessa forma, a religião 
tornou-se um ponto de encontro e de fortalecimento da sua cultura, com a capela constituindo, até os dias 
atuais, um elemento catalizador da vida comunitária dos municípios formados e influenciados pela 
colonização italiana no Rio Grande do Sul (POSSAMAI, 2005) (Figura 2).  

 
Figura 1- Igreja do núcleo do distrito de Evangelista, situada em local privilegiado na paisagem. Ao lado se encontra o salão comunitário. Fonte:  

Autora, julho de 2017 

Sobre a paisagem rural das regiões de imigração italiana no estado, Figueiredo (2015) afirma que esta é 
marcada, na maioria das vezes, pela presença de pequenas propriedades rurais familiares, distribuídas em 
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lotes estreitos perpendiculares aos caminhos, geralmente em fundos de vales, com as moradias localizadas 
na parte frontal dos lotes. Esta observação do autor revela que a paisagem rural dessas regiões possui, ainda 
hoje, aspectos relacionados à forma de estabelecimento dos primeiros imigrantes nas linhas.  

Os municípios gaúchos originados do mencionado processo são, em sua maioria, de pequeno e médio porte, 
e possuem, ainda hoje, uma economia basicamente agrícola, com cidades adaptadas às demandas das áreas 
agrícolas e áreas rurais adaptadas às necessidades urbanas (FIGUEIREDO,2015; FROEHLICH, 2004). 

No município de Casca, localizado na região nordeste do Rio Grande do Sul, em especial, o contraste entre o 
núcleo urbano e o chamado interior é bastante atenuado; uma vez que a cidade ainda apresenta forte ligação 
com o espaço rural, devido, principalmente, à sua economia baseada na agricultura e nas agroindústrias. A 
paisagem rural é marcada por pequenos vilarejos – comumente chamados de capelas – com a presença de 
igreja, escola, cemitério e salão comunitário, além de pequenos pontos comerciais, seguindo a configuração 
das linhas coloniais. Em alguns desses chamados vilarejos podem ser encontrados testemunhos 
arquitetônicos da história da consolidação da região, havendo propriedades que contem construções 
históricas que remetem aos primeiros anos do século XX, como é o caso de Evangelista. 

Evangelista surgiu como distrito da antiga Colônia de Guaporé1, designada pelo Governo para o 
estabelecimento de diversas famílias de imigrantes europeus advindos da Itália no nordeste do estado do 
Rio Grande do Sul (PINHEIRO, 2014).  No ano de 1954, o distrito vizinho de Casca emancipou-se de Guaporé, 
incorporando o distrito de Evangelista em seu território (RIO GRANDE DO SUL, 1954).  

O Distrito de Evangelista está situado a uma distância de, aproximadamente, 10 km do núcleo urbano de 
Casca e 220 km da capital gaúcha, Porto Alegre. O acesso principal ao distrito se dá pela RS 129, que liga 
Casca ao município vizinho de Serafina Corrêa, sendo o restante do trajeto realizado através de 1,6 km de 
estrada calçada com pedra basáltica. O município de Casca, situado numa zona de Mata Atlântida, dispõe de 
uma paisagem nativa ainda preservada em muitos pontos da área rural. Casca possui 271,857m² de área e, 
aproximadamente, 9.000 habitantes, dos quais 44% residem na zona rural (IBGE, 2017).  

  

                                                             
1 Devido ao rápido crescimento populacional e expansão territorial, a Colônia de Guaporé foi elevada à categoria de município em 
11 de dezembro de 1903, pelo Decreto Estadual nº664 (RIO GRANDE DO SUL, 1903). 
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Figura 2 – Mapa de localização da cidade de Casca e do núcleo urbano do distrito de Evangelista. Elaborado a partir de mapas do site Google 

Maps  

REDESCOBRINDO EVANGELISTA 

A primeira metade do século XX é tida pelos historiadores locais como de prosperidade para Evangelista. A 
localidade, que possuía uma economia baseada essencialmente na agricultura familiar e no comércio – 
fomentado pelas rotas traçadas pelos carreteiros em direção ao porto fluvial de Muçum, no Vale do rio 
Taquari –, teve sua economia impulsionada na segunda década do século passado pela instalação de um 
matadouro, filial do frigorífero Vila Oeste (WICKERT, 2004). 

No ano de 1931 o frigorífero Vila Oeste foi à falência e somando isto à construção da rodovia RS 129 – que 
liga Casca às cidades da região do Vale do rio Taquari – passando por fora da localidade e desviando o tráfego 
tanto comercial quanto de veículos de passeio, entre outros fatores, fizeram com que Evangelista sofresse 
um período de estagnação econômica na segunda metade do século passado (WICKERT, 2004). Tal 
estagnação, apesar de afetar algumas dinâmicas citadinas, possibilitou uma certa permanência da paisagem 
rural, o que explica a concentração de antigos casarões de madeira no pequeno núcleo urbano do distrito, 
construídos nos fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. Essas edificações revelam a adaptação 
do conhecimento e técnicas construtivas trazidas pelos imigrantes italianos do seu país de origem ao 
contexto local, construídas, principalmente, com a madeira da araucária (Araucaria angustifólia), que era 
encontrada com abundância na região na época da colonização (Figura 03). 
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Figura 3- Casa Franciosi, construída na segunda década do séc. XX (2017).  

Os moradores entrevistados relataram que nas últimas décadas do século XX ocorreu um processo 
emigratório da população jovem da localidade para a cidade de Casca e outros centros urbanos maiores, em 
busca de emprego e melhores condições de vida. Há relatos de famílias inteiras que abandonaram as suas 
casas e partiram para a zona urbana de Casca e outras cidades do estado. Hoje, alguns desses casarões estão 
abandonados ou servem como depósitos de equipamentos agrícolas, de objetos sem uso, dentre outros 
pertences dos herdeiros que moram em outros centros urbanos.  

Há também casos como o do casarão da família Gazaro, utilizado como “casa de final de semana”. Em 
entrevista realizada com a herdeira da edificação foi revelado o interesse da família em mantê-la, pois, além 
de possuir uma forte ligação afetiva com ela, a paisagem rural proporciona momentos de lazer e 
tranquilidade à família. Relatos como esse se tornam cada vez mais comuns na localidade e demonstram o 
crescente interesse da população urbana pelo o que o rural representa, ou seja, um retorno às raízes e à vida 
tranquila remetida aos tempos passados. Tal fato vem de encontro com a visão de Wanderley (2013), em 
que os espaços rurais deixaram de ser um espaço prioritário de produção e se tornaram também espaço de 
consumo, voltado às atividades de lazer e de residência secundária da população urbana. 

Atualmente, a economia do distrito está baseada no cultivo de soja e milho, na suinocultura e na avicultura. 
Porém, em seu núcleo, poucas são as famílias que se dedicam às atividades primárias. Nos últimos anos, 
foram implantadas no local algumas agroindústrias, como uma fábrica de implementos agrícolas e uma 
indústria de laticínios. Segundo as entrevistas realizadas, essas industrias atraíram novos moradores para 
Evangelista, advindos de outras cidades, que alugam as casas desocupadas da localidade para passar 
temporadas de trabalho. Além disso, várias fábricas de móveis se instalaram no distrito na última década, 
marcando a paisagem da localidade (Figura 4) e provocando mudanças na rotina dos moradores. O 
crescimento do setor industrial e comercial evidenciado na área rural de Casca se deu, fundamentalmente, 
pelas vantagens locacionais, de caráter econômico e social; da mesma forma que acontece em outras regiões 
do globo, com a disseminação espacial dos serviços, resultado de políticas de “descentralização econômica” 
(WANDERLEY, 2013, p. 97). 
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Figura 4 – A imagem à esquerda mostra Evangelista em dezembro de 2007, quando a paisagem e o número de habitantes era praticamente o 
mesmo das décadas anteriores. A imagem à direita, de outubro de 2017, revela as mudanças ocasionadas na paisagem na última década. Fonte: 

Google Earth 

O desenvolvimento industrial percebido em Evangelista se contrapõe à ideia generalizada que vincula a 
industrialização ao espaço urbano. Para Wanderley (2013), é dessa capacidade de atrair outras atividades 
econômicas e outros interesses sociais que depende o desenvolvimento dos espaços rurais nas sociedades 
pós-modernas.  

Harvey (1999) observa que a luta pela manutenção da lucratividade faz com que sejam exploradas novas 
possibilidades, gerando a necessidade de diferenciação dos lugares para atrair capital. Esse fato, associado 
às belezas naturais e ao casario histórico, tem impulsionado o turismo em Evangelista. A procura por 
elementos e símbolos do rural, onde a herança dos antepassados e a lembrança de um estilo de vida mais 
simples ainda sobrevive, é o que leva muitos moradores da região e de outras cidades do estado a visitar a 
vila.  

Tal atividade tem contribuído para a reaproximação dos moradores com o lugar e a sua história e a 
consequente fixação da população no local, além de influenciar na melhora da autoestima dos habitantes, já 
que estes se sentem valorizados ao perceber o interesse e deslumbre do visitante. Essa população, até pouco 
tempo, possuía uma relação conflituosa com o seu passado que, para Wickert (2004), resultava da falta de 
oportunidades e desenvolvimento da localidade. Segundo as entrevistas realizadas, a partir da instalação dos 
estabelecimentos industriais e comerciais em Evangelista houve um aumento no interesse entre os jovens 
de permanecer no local. Há ainda variados relatos de casamentos com parceiros de origem urbana que 
optaram por fixar residência na vila Evangelista. Hoje, a paisagem do núcleo distrital está tomada por obras 
de novas e modernas moradias, construídas ao lado das antigas casas de madeira (Figura 5). 
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Figura 5- Obras da residência de um jovem casal ao lado da casa dos pais. Fonte: Autora ( 2017).  

O turismo rural também impulsionou a instalação de empreendimentos do setor terciário, como bares e 
restaurantes. Os novos usos, já materializados na paisagem, representam uma nova etapa do capitalismo na 
localidade. Porém, se as atividades turísticas, comerciais e o próprio crescimento populacional da localidade 
não forem regidas por um planejamento adequado e sustentável, pode haver consequências preocupantes 
para a memória e para a paisagem cultural do lugar muito em breve, a exemplo de outras localidades 
gaúchas, como a famosa, porém polêmica, Gramado. De acordo com Fagerlande (2015), a cidade de 
Gramado, localizada na região conhecida como Serra Gaúcha, construiu uma imagem de cidade europeia 
com o propósito maior de atrair turistas, a partir da influência da imigração de italianos e alemães e de seu 
clima frio. A princípio, o objetivo principal de motivar o turismo na cidade era a divulgação de seus produtos, 
artesanais e industriais, e a valorização das tradições locais. Entretanto, a incessante busca por turistas 
acarretou num processo de cenarização do espaço urbano, com a participação da comunidade local nessa 
tematização, modificando o seu cotidiano e seus costumes (FAGERLANDE, 2015). Sobre o assunto, Nór (2010) 
afirma que:  

Com a atividade turística, as populações locais reinventam seu cotidiano e, nessa 
reinvenção, corre-se o risco de a lógica turística se sobrepor às tradições locais e à 
identidade dos lugares, pelo surgimento de novos valores, novas referências e novas 
expectativas. Os espaços instrumentalizados pela lógica do capitalismo, com a função de 
multiplicar a produção e o consumo, em regra, convertem o espaço social e a cultura em 
mercadorias, modificam as paisagens e acabam por expulsar a memória (NÓR, 2010, p. 
143). 

Caso este processo espontâneo de crescimento regido por interesse pessoais e privados se consolide, a tão 
valorizada paisagem de Evangelista, evidenciada na memória coletiva e na imagem do lugar, estará 
ameaçada. Percebe-se, então, a necessidade de um plano que oriente o turismo e o desenvolvimento do 
distrito, para que este não perca o seu “espírito” e nem se transforme num cenário criado para atrair turistas, 
como ocorreu em outras localidade da região.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atual configuração de grande parte das sociedades – baseadas no capitalismo e na urbanização – e as novas 
combinações de espaço-tempo, resultado da globalização que atua conectando e integrando comunidades 
e organizações, tendem a homogeneizar as paisagens e as culturas urbanas e rurais. Como reflexo desse 
processo, num caminho inverso, surge a revalorização do local, com a busca dos indivíduos por referências e 
lugares que tragam a sensação de pertencimento e de identidade. Nesse sentido, o rural se torna cenário de 
práticas de relocalização do sujeito pós-moderno, carente do sentimento de identificação com o lugar que o 
estabiliza. Tais práticas são apoiadas no resgate da história e da tradição do lugar, muitas vezes reinventados 
de acordo com o imaginário e os propósitos das sociedades contemporâneas.  

Paralelamente, a facilidade de acesso – tanto físico quanto rural – e as vantagens locacionais, de caráter 
social e econômico (incentivos fiscais, menor valor da terra, imposições dos zoneamentos ditados pelos 
planos diretores, entre outros), levam empresas e indústrias a se instalar nas áreas periféricas e/ou rurais 
dos municípios, interferindo na paisagem e na rotina dos moradores. Nessa dinâmica, as configurações 
socioespaciais são reconstruídas, de forma que o antigo e o novo, a tradição e as novas culturas, o histórico 
e o moderno se fundem no mesmo espaço. 

Tais eventos, como foi observado no estudo de caso realizado, trazem consequências positivas e negativas 
aos espaços rurais. O estudo realizado em Evangelista demonstrou que a base econômica do município, 
caracterizada pela agroindústria, pela indústria moveleira e pelo turismo histórico contribuiu 
significantemente para a fixação dos jovens no distrito e para a melhora da autoestima cultural dos seus 
moradores, que passaram a valorizar a história e as tradições, após um período de renegação da própria 
cultura.  

Por outro lado, a inserção daquelas atividades e a pressão exercida pela busca por capital resultam em 
ameaças ao patrimônio cultural de Evangelista. O turismo, em especial, e a exemplo do que vem acontecendo 
em outros lugares do país, tende à mercantilização da paisagem cultural, convertendo-a em um cenário 
criado para atrair turistas, distante do real processo histórico-cultural que a originou. Por conseguinte, torna-
se necessário um planejamento e uma gestão do território que sejam conectados com a conservação cultural 
e natural da paisagem, de forma a orientar as interferências sem impedir o desenvolvimento econômico ou 
o crescimento da comunidade. 

Mostra-se imprescindível, então, a necessidade de gestão compartilhada da paisagem cultural rural, com 
uma abordagem multidisciplinar, como preconiza o instrumento da Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, 
que protege institucionalmente o conjunto de fatores que compõem as paisagens, considerando o seu 
caráter dinâmico. E, acima de tudo, a introdução de políticas que valorizem a paisagem não só esteticamente, 
mas sim em suas variadas dimensões, sobretudo a social. 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 do lugar, como vem ocorrendo em Evangelista. 
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A QUALIDADE DO PROJETO COMO INDICADOR E CONDIÇÃO PARA A 
SUTENTABILIDADE DE POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO  

THE QUALITY OF THE PROJECT AS AN INDICATOR AND CONDITION FOR THE SUBSTABILITY OF 
HERITAGE PRESERVATION POLICIES 

LA CALIDAD DEL PROYECTO COMO INDICADORY CONDICIÓN  PARA LA SUTENTABILIDAD DE 
POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente artigo aborda o tema de conservação de áreas urbanas de valor cultural, problematizando questões 
relacionadas às políticas públicas que permeiam a preservação, dando destaque a importância da qualidade dos 
projetos inseridos em ambientes históricos. A partir do estudo dos problemas de projeto e conflitos que permeiam 
quatro obras em execução na área central de Natal, verifica-se a condição do projeto como uma variável a ser 
considerada na implementação de uma conservação sustentada do patrimônio urbano. A baixa qualidade de soluções 
projetuais, bem como a morosidade na execução das obras interferem nos usos do entorno e contribuem para que se 
permaneça a falta de credibilidade nas políticas de preservação para o centro histórico da capital potiguar. 
PALAVRAS-CHAVE: projeto; patrimônio; conservação, dinâmica urbana, políticas públicas. 

ABSTRACT: 
The present article deals with conservation of urban areas of cultural value, problematizing issues related to public 
policies for preservation, emphasizing the importance of the quality of projects inserted in historical environments. 
From the study of the design problems and conflicts that permeate four architect projects in execution in the central 
area of Natal, the condition of the project is verified as a variable to be considered in the implementation of a 
sustainable conservation of the urban heritage area. The low quality of design solutions, as well as the slowness in the 
execution of building, interfere with the uses of the surroundings and contribute to the lack of credibility in the 
preservation policies for the historic center of the city. 
 
KEYWORDS: architecture; cultural heritage; conservation; urban dynamic; public policies.   

RESUMEN: 
El presente artículo aborda el tema de conservación de áreas urbanas de valor cultural, problematizando cuestiones 
relacionadas con las políticas públicas que permean la preservación, destacando la importancia de la calidad de los 
proyectos insertados en ambientes históricos. A partir del estudio de los problemas de proyecto y conflictos que 
permean cuatro obras en ejecución en el área central de Natal, se verifica la condición del proyecto como una variable 
a ser considerada en la implementación de una conservación sustentada del patrimonio urbano. La baja calidad de las 
soluciones de diseño, así como la demora en la ejecución de las obras interfieren en los usos del entorno y contribuyen 
a que se mantenga la falta de credibilidad en las políticas de preservación para el centro histórico de la ciudad. 
 
PALABRAS-CLAVE: proyecto; patrimonio; conservación, dinámica urbana, políticas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda o tema de conservação de áreas urbanas de valor cultural, problematizando 
questões relacionadas às políticas públicas que permeiam a preservação e dando destaque a importância 
da qualidade dos projetos inseridos em ambientes históricos. A reflexão apresentada se dá a partir do 
estudo empírico sobre o caso de Natal, no Rio Grande do Norte, mais especificamente analisando projetos 
executados, total ou parcialmente, em sua antiga área central.  

Falar sobre qualidade de projetos em áreas de valor patrimonial pode remeter primeiramente a estudos 
que avaliam posturas projetuais de restauração e intervenção sobre edificação ou ambiente preexistente. A 
despeito de reconhecermos a importância desse assunto1, neste trabalho pretende-se empreender uma 
visão complementar, que considera a qualidade dos projetos a partir dos usos propostos e soluções de 
projeto que impactam sobre o mesmo, considerando também sua repercussão sobre a dinâmica do espaço 
do seu entorno.  

Esta abordagem leva em considerações as premissas da Conservação Integrada, ao ressaltar a importância 
dos usos e a necessidade de tratar as áreas históricas como parte constituinte da cidade e sua dinâmica 
urbana (VIEIRA, 2007). Considerando que grande parte das áreas históricas brasileiras passou por um 
processo de esvaziamento de funções centrais, entende-se que há uma necessidade de alinhamento entre 
preservação e dinamização, como condição para se alcançar uma conservação sustentada do patrimônio 
edificado.  

Dessa forma, compreendendo que os projetos interferem significativamente sobre os usos da área, 
defende-se a qualidade dos mesmos como um dos fatores que interfere na sustentabilidade das ações que 
visam preservar e revalorizar o patrimônio urbano, inserindo-o no contexto dinâmico atual da cidade. 
Nesse sentido, a qualidade do projeto deve ser pensada como uma condição importante, e uma variável 
para monitoramento, a ser considerada no caminho em busca de uma conservação sustentável de 
ambientes históricos. 

Este estudo visa, portanto, contribuir com a reflexão sobre a prática de preservação do patrimônio em 
escala urbana, compreendendo que esta deve se dar através de uma inter-relação entre política urbana e 
política de preservação, compreendendo diversas dimensões e escalas, e abarcando diferentes variáveis, 
ou seja, tratando o patrimônio de maneira complexa (VIEIRA, 2007, p. 65). Têm-se, assim, como objetivos 
desse artigo: compreender os usos incentivados na política de preservação do patrimônio em Natal; 
analisar os conflitos existentes nos projetos e execução na área central; discutir a repercussão da qualidade 
dos projetos como uma condição e variável importante em busca da conservação sustentada do patrimônio 
urbano. A estrutura do estudo seguirá a ordem e atendimento a esses objetivos.  

Serão analisadas as problemáticas e conflitos de uso que permeiam os projetos do Terminal Marítimo de 
Passageiros-TMP, o Terminal Pesqueiro Público-TPP, o Mercado Modelo das Rocas, e a restauração do 
edifício da Rampa e instalação do Museu da Aviação. Esses projetos estão localizados nos bairros da 

                                                           
1 Alguns estudos que abordam o tema de posturas projetuais sobre o espaço edificado do centro histórico de Natal são os de 
ASSUNÇÃO (2015) e VIEIRA-DE-ARAÚJO, MARANHÃO e VIERIA (2013).   
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Ribeira, Rocas e Santos Reis, que compreendem parte do Centro Histórico tombado e sua área de entorno, 
definidos pelo IPHAN (Figura 1). 

 
Figura 1: Mapa do Centro Histórico de Natal com espacialização dos projetos analisados. 

Fonte: IPHAN (2010), modificado pela autora. 

O PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO E OS USOS INCENTIVADOS NA ÁREA CENTRAL DE NATAL 

Fundada em 1599 e sendo reconhecida oficialmente como a terceira cidade brasileira, Natal permaneceu 
por muito tempo constituída principalmente por dois bairros. Este núcleo urbano originário corresponde 
em parte ao Centro Histórico Tombado pelo IPHAN em 2010 (tombamento provisório, homologado em 
2014). 

A despeito do recente reconhecimento do valor cultural em esfera federal, o processo de patrimonialização 
do conjunto da antiga área central da capital potiguar remete à década de 1980. Verificamos que a primeira 
concepção de conjunto urbano de valor cultural foi capitaneada pela Prefeitura de Natal, através de seu 
Ordenamento Urbano de 1984. A atribuição de valor feita ao conjunto urbano se deu por meio da 
compreensão da área como importante do ponto de vista histórico e ambiental, capaz de corroborar para a 
melhoria da qualidade de vida, estando inserida no zoneamento das Áreas Especiais junto com as Zonas de 
Preservação Ambiental. De maneira mais específica e concreta, a partir da delimitação de uma Zona 
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Especial de Preservação Histórica-ZEPH, cuja lei foi instituída em 1990, a preservação passou a estar 
condicionada à manutenção do uso do solo de maneira pouco flexível, seguindo os moldes do urbanismo 
moderno com separação de funções. 

Com a revisão do Plano Diretor de Natal-PDN, em 1994, previu-se pela primeira vez o instrumento de 
Operação Urbana-OU, direcionando-o para os dois bairros fundacionais e aliando seu uso à sua preservação 
de seu interesse histórico. A regulamentação do instrumento anos depois, entretanto, foi direcionada 
exclusivamente para a Ribeira, e passou por duas versões até então: a primeira em 1997, e a revisão de 
2007. Ou seja, embora ambos os bairros tenham sido reconhecidos como detentores de valores desde o 
PDN de 1984, as ações de preservação começam a incidir apenas no bairro da Ribeira, sendo por vezes 
dado a esse bairro o título de “sítio histórico de Natal”. Acreditamos que isso ocorreu porque foi na Ribeira 
onde mais pesou o processo de esvaziamento e degradação, demandando mais atenção do poder público. 
Enquanto a Cidade Alta, apesar de também ter sofrido uma mudança de público para grupos sociais com 
menos poder aquisitivo, ainda possui um comércio de rua tradicional, instituições religiosas e 
governamentais, ligadas à gestão pública, e um pequeno núcleo residencial consolidado. 

O quadro dinâmico dos bairros da área central é composto pela presença do uso institucional e de 
comércio popular de rua, com uma pequena fração de uso habitacional, no bairro da Cidade Alta; 
destacando-se na Ribeira a atividade do Porto, com a presença de alguns espaços culturais de pequeno 
porte e instituições públicas. Esse núcleo é seguido ao norte pelos bairros das Rocas e Santos Reis, 
historicamente relacionadas ao núcleo urbano inicial da cidade e cujas origens remetam à moradia de 
trabalhadores do Porto e pescadores, abrigando hoje uma população de renda média-baixa. No último está 
localizado o Forte dos Reis Magos, a primeira edificação tomada no estado. A leste está o bairro de 
Petrópolis, um dos mais valorizados da cidade, e ao sul o tradicional bairro do Alecrim, com habitações e 
um grande comércio popular de rua. 

A partir de um panorama mais amplo sobre as ações propostas para a preservação do patrimônio cultural 
em Natal, na área central, podemos sintetizá-las nas categorias de (a) programas nacionais, (b) estudos e 
propostas não implementadas, (c) leis e instrumentos urbanísticos e (d) intervenções físicas.  Dentro da 
primeira categoria verifica-se que Natal foi contemplada pelo Programa de Cidade Histórica-PCH, Programa 
de Revitalização de Sítios Históricos-PRSH, Programa de Reabilitação de Áreas urbanas Centrais-PRAUC e o 
Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas-PAC-CH, não participando do URBIS e 
Monumenta. O Rehabitar Ribeira e o PRAC Ribeira, enquanto resultados de dois programas nacionais acima 
mencionados (o segundo e terceiro, respectivamente), compõem o grupo de estudos que não foram 
implementados, mas que apresentam importantes propostas para a área central de Natal. Em meio a esse 
conjunto de determinações propiciadas por leis e instrumentos urbanísticos, apenas a OUR tinha o intuído 
de influir sobre a dinâmica da área em que atuava no sentido de revitalizá-la. Das intervenções físicas 
destaca-se o projeto Fachadas da Rua Chile, executado na década de 1990, e, das mais recentes, realizadas 
depois de 2007 no Largo Augusto Severo e na Avenida Duque de Caxias, a maioria previstas do quadro de 
obras da OUR, embora os recursos para execução não tenham sido decorrentes do instrumento2. 

De maneira geral, o estímulo aos usos turístico e habitacional se sobressai nas politicas que visam à 
preservação da área central, verificando-se uma concentração de esforços de execução de ações para o 
primeiro.  A ZEPH incentivada ainda o uso de estacionamentos e o uso comercial em zonas específicas, 

                                                           
2 Para um estudo mais aprofundado sobre a OUR, ver MEDEIROS (2017). 
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assim como é da mesma época a delimitação da Zona Especial Portuária-ZEP, em uma porção que margeia 
o rio Potengi e assegura o uso do Porto. O uso habitacional da área de valor histórico-cultural foi mais 
efetivamente impulsionado no estudo do ReHabitar Ribeira, que pretendia aliar a recuperação de imóveis 
históricos para implantação de uso residencial, o que não  vingou por diversos motivos (PREFEITURA DE 
NATAL, 2007(b); MEDEIROS, 2017). Enquanto a OUR estimulava a concentração desse uso nas bordas do 
bairro, em uma localidade chamada de “Ribeira Alta”3, aliando parâmetros urbanísticos diferenciados para 
verticalização em troca de contrapartidas ou pagamento de Outorga Onerosa. Também a OUR incentiva, 
através de redução fiscal do IPTU, as atividades dos clubes náuticos, incluindo os clubes de remo 
tradicionalmente presente do bairro ribeirinho. Faz-se necessário, ainda, apontar as inciativas de atores 
privados, especialmente através de criação de espaços culturais e eventos na Ribeira – estes últimos 
também incentivados pela OUR através de isenções de ISS, o que em verdade foi o que mais ocorreu no 
âmbito do instrumento.   

Para além dessas iniciativas que têm o intuito direto de preservação do aspecto cultural da área urbana, há 
também outras ações que, embora não tenham efetivamente esse objetivo, estão imbricadas e se 
relacionam indiretamente com as primeiras. Isto porque incidem sobre o espaço valorado como 
patrimônio, ou em áreas adjacentes que interferem na dinâmica de usos da região. A partir do 
entendimento dessa relação, que reconhece a interdependência das políticas urbana e de patrimônio, 
serão analisados a seguir projetos que se enquadram nessa descrição.  

PROJETOS, USOS E CONFLITOS NA ÁREA CENTRAL DE NATAL  

Terminal Marítimo de Passageiros 

A construção do TMP do Porto de Natal constituiu-se como um dos projetos estruturantes de acessibilidade 
para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e está localizado às margens do Rio Potengi, com acesso para o 
largo da Rua Chile, na Ribeira, dentro da poligonal de tombamento do IPHAN. As obras compreenderam a 
reforma da infraestrutura do berço 01 do cais do Porto, e a implantação propriamente do Terminal para 
receber passageiros que cheguem por barco até a capital potiguar, adequando-o às exigências 
internacionais (Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias- ISPS-Code/2011). 
De acordo com o escritório criador do projeto, a proposta foi “requalificá-lo para receber navios de cruzeiro 
em maior escala para a Copa do Mundo gerando opção de turismo e hospedagem durante o evento e 
dotando o Porto de Natal de melhores condições para escala turística de cruzeiros ao longo da costa 
brasileira (setor e franca expansão nacional e mundial)” (ARCHITECTUS). Utilizando recursos provenientes 
do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, na ordem de RS 72,5 milhões, as obras foram iniciadas 
em 2012, e foi inaugurado com atraso em julho de 2014, após a realização dos jogos do campeonato 
mundial. 

                                                           
3 Porção sudeste da Ribeira com cota mais alta e que faz fronteira com o bairro de Petrópolis, historicamente mais valorizado. 
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Figura 2: Clube Náutico Potengy com TMP ao fundo. 
Fonte: Acervo da autora (2018). 

Figura 3: Proposta do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal. 
Fonte: http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-

tecnicas/38/artigo310892-2.aspx 

Os aspectos relacionados a postura com respeito à intervenção sobre a edificação histórica preexistente e a 
criação de uma nova edificação anexa já foram analisados em outro estudo (ASSUNÇÃO, 2015). Aqui cabe 
destacar o conflito de uso gerado pela implementação no projeto, compreendendo o seu entorno imediato 
como parte do contexto urbano. A solução para o ancoradouro dos barcos propôs a ampliação da estrutura 
no sentido sul, o que resultou no avanço da estrutura sobre a porta de saída para o rio do tradicional Clube 
Náutico Potengy de remo (Figura 4). 

 
Figura 4: Acesso do Clube Náutico Potengy ao rio Potengi e Berço 01 do Porto a frente. 

Fonte: Acervo da autora (2018). 

A partir de conversas com um dos responsáveis pelo Clube do qual é integrante há cerca de 60 anos, 
conhecido como Decinho, apreendeu-se que não houve qualquer participação ou notificação sobre a 
proposta do projeto que interferiria significativamente sobre suas atividades. Vale desatacar que a história 
do Clube remete ao ano de 1915, quando de sua inauguração, permanecendo essa atividade, portanto, há 
mais de cem anos no mesmo local. 
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Segundo o depoimento desse componente do Clube, houve uma alteração projetual com vistas a amenizar 
a interferência sobre as atividades de remo. Dessa maneira, optou-se por um desenho em diagonal em 
parte do ancoradouro, de modo a aumentar a distância e possibilitar a saída dos barcos a remo do clube 
(Figura 5). Apesar disso, outro praticante de remo há 40 anos relatou que a saída dos barcos de remo se 
torna difícil quando há muitas embarcações de empresas vizinhas ancoradas. Dessa forma, os barcos de 
remo têm que realizar um trajeto em diagonal para passar entre o berço 01 do Porto e as estruturas de 
ancoradouros de empresas de pesca também localizados nas proximidades, passando à frente do Clube de 
remo Sport. 

 
Figura 5: Saída dos barcos e remo entre o Berço 01 do Porto e atracadouros das empresas de pesca. 

Fonte: Acervo da autora (2018). 

Também é importante mencionar que o TMP passa a maior parte do tempo sem uso, o que pode ser 
verificado através de notícias veiculadas na mídia local. Assim como o relato do sócio do clube, que 
informou que os barcos de passageiros só atracam no local no mês de janeiro, e pontualmente nos meses 
de final de ano, ele explica que a permanência é de apenas um dia. Se a atividade turística é em si sazonal, 
a dinâmica decorrente TMP é ainda mais pontual: as embarcações chegam cedo da manhã, quando se 
reúnem ônibus turísticos, buggies de passeios e artesãos no largo da Rua Chile, e saem no final da tarde, 
quando tudo se esvazia novamente. Em contrapartida a atividade de remo é permanente e o clube 
funciona todos os dias da semana, das 5h da manhã às primeiras horas da noite.   

Outros fatores também interferem sobre a frequência de navios de passeio, tais como as condições de 
infraestrutura, dimensões do calado, número de armadores, disponibilidade de praticantes, possibilidade 
de abastecimento de água, óleo e mantimentos, etc. Houve demora para o TMP de Natal obter autorização 
para receber os navios que seguem viagem para Fernando de Noronha, estes cruzeiros ainda acabam tendo 
que atender as limitações de número de visitantes na ilha. A capital potiguar apresenta ainda outro 
condicionante, pela existência da Ponte Newton Navarro no estuário no rio Potengi, limitando a altura dos 
navios que chegam ao Porto. Como alternativa para o uso da nova estrutura a Companhia Docas do RN-
CODERN disponibilizou o salão do edifício, desde janeiro de 2017, para aluguel e realização de eventos, 
entretanto isso também não vem ocorrendo de maneira constante.   
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A execução das obras ainda afetou gravemente as estruturas físicas do Clube Náutico, causando 
trepidações e rachaduras nas paredes espessas da edificação histórica (Figura 6). O Porto de Natal 
prometeu reparar os danos e executar melhorais para o Clube como compensação, após ter sugerido 
relocação da atividade para outro local no limite com o bairro de Cidade Alta, ideia que foi recusada. 
Passados quatros anos após a inauguração do TMP nada foi feito até o momento e não há nenhum Termo 
de Compromisso assinado que assegure o cumprimento dessa ação. A última previsão dada é de que o 
reparo será executado quando forem iniciadas as obras de ampliação e construção do Berço 04 do Porto. 
Esta obra, por sua vez, se localizará no outro estremo da extensão do Porto, no sítio abrigava a antiga 
Comunidade do Maruim, relocada para um conjunto habitacional na Ribeira, dentro de uma ação do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, e deve contemplar ainda a criação de um Centro de Descasque de 
Camarão. 

 

 

 
Figura 6: Danos nas paredes do Clube Náutico Potengy.  

Fonte: Acervo da autora (2018). 

Terminal Pesqueiro Público de Natal 

A atividade pesqueira, que se mantém desde o surgimento do bairro ribeirinho, também representa um 
ponto de conflito entre as políticas preservacionistas voltadas para o bairro da Ribeira, sendo considerada 
como de baixa atratividade de público pelo PRAC Ribeira (2007). Em geral, se propõe substituir esse uso, 
concentrado na proximidade com o rio, ao longo da Rua Chile e na Avenida Tavares de Lira, pela atividade 
turística, deslocando as empresas de pesca para o Terminal Pesqueiro Público -TPP, situado na porção sul 
do bairro e ainda não inaugurado (Figura 7). 
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As obras foram iniciadas em 2009, inicialmente orçada em R$ 29,5 milhões, e tinham previsão de término 
para o ano seguinte. Entretanto, houve problemas de repasse de pagamento à responsável pela execução, 
a Constremac, ocasionando a paralização em 2011.  

 
Figura 7: Obras do Terminal Pesqueiro Público de Natal no rio Potengi. 

Fonte: http://www.constremac.com.br. 

 A despeito de questões que respondam a pretensão dos empresários ou a possível obrigatoriedade sobre a 
mudança do local, o problema a ser enfrentado atualmente diz respeito à inexistência de acesso para 
escoamento de cargas, mesmo com TPP estando praticamente concluído. A estrutura se localiza por trás do 
terreno da CBTU e a solução até então pensada envolve a criação de um viaduto que possibilite a conexão 
ao Terminal. Esse conflito deixa transparecer a falta de diálogo entre os entes que atuam sobre a área 
central de Natal, o que representa um dos principais impasses para se alcançar uma política efetiva de 
preservação do patrimônio urbano na cidade. Mesmo estando previsto nas duas versões do Instrumento de 
Operação Urbana Ribeira a criação de uma estrutura de gestão para o bairro, esta nunca existiu. 

A percepção de problemas neste e em outros projetos para a área central levou à criação do Grupo de 
Trabalho de Projetos Estruturantes da Ribeira e Entorno-COOPERE em 2015. Regulamentado através do 
Decreto Municipal N.º 10.706 de 27 de maio, com o objetivo de “promover a integração entre os órgãos da 
Administração Municipal, Estadual, Federal e demais setores da sociedade civil, viabilizando a formulação, 
implementação e acompanhamento de projetos, estudos e ações de natureza diversa no Bairro da Ribeira e 
Entorno”, é composto por integrantes das Secretarias Municipais e Estaduais4, além da IPHAN 
(Superintendência Estadual) e Companhia Docas do Rio Grande do Norte-CODERN.  

                                                           
4 Vinculadas à Prefeitura de Natal estão a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo-SEMURB, Secretaria Municipal de Habitação-
SEHARPE, Secretaria Municipal de Tributação-SEMUT, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana-STTU, Secretaria de Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura-SEMOV, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-SEMSUR e Secretaria Municipal de Turismo-
SETUR. Dente as Integrantes da administração do Governo do RN estão a Secretaria Estadual de Turismo-SETUR e a Secretaria de 
Infraestrutura-SIN. 
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Há, entretanto, duas ponderações a serem feitas sobre o grupo: uma diz respeito ao real objetivo de sua 
criação, outra referente ao seu alcance territorial. De acordo com o depoimento de uma professora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição que chegou a ser convidada a participar da 
criação do grupo, o intuito principal, revelado nas reuniões iniciais, se aproximava mais da compilação de 
projetos a serem apresentados à comunidade, sem necessariamente a implantação de uma gestão 
continuada. O Grupo, junto com a SEMURB, realizou o “Seminário Ribeira em Foco” em 2015, para 
apresentação dos projetos previstos para o bairro, e três anos depois está organizando um segundo evento 
a ser realizado em junho deste ano, com o intuito de apresentar a proposta vencedora do “Concurso 
Universitário UrbanLab Brasil - Olhos da Ribeira”, promovido pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento-BID. 

Há de se reconhecer o avanço na identificação da falta de diálogo entre os atores que atuam sobre a área 
central de Natal, e o esforço para criar um caminho para se estabelecer esse alinhamento. Não obstante o 
potencial do Grupo ainda deve ser ampliado, tanto em termos de competência territorial, a fim que 
contemplar todo o Centro Histórico e entorno, bem como para a criação de um canal para a participação da 
sociedade civil.  

Mercado Modelo das Rocas  

A má qualidade dos projetos se repete em outros pontos da área central e repercute negativamente sobre 
a confiabilidade nas políticas públicas, bem como interfere na dinâmica local. Este também é o caso da 
reforma para criação do Mercado Modelo das Rocas, que demorou sete anos para ser executado e 
permanece subutilizado mesmo após dois anos de sua reinauguração(Figura 8). Com um investimento de 
R$ 5 milhões, dividido entre Prefeitura e Governo Federal, a proposta de criação de um mercado modelo 
voltado para gastronomia contempla a criação de 83 boxes (Figura 9), divididos em dois andares providos 
de elevadores. 

 
Figura 8: Mercado Modelo das Rocas. 

Fonte: Acervo da autora (2017). 
 

Figura 9: vista do espaço interno do mercado das Rocas. 
 Fonte: Tribuna do Norte (2017). 

Além da demora para a conclusão da obra, o equipamento apresentou problema de funcionamento após a 
sua inauguração, em janeiro de 2016, no que se refere à adequação ao clima tropical local, caracterizado 
como quente-úmido. O motivo da falta de uso ocorre devido ao desconforto térmico, conforme apontam 
comerciantes que hoje se localizam no entorno do equipamento. A solução arquitetônica utilizou materiais 
translúcidos nas esquadrias e cobertura do átrio, e não apresentou estratégias projetuais que possibilitem a 
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troca de ar pela circulação de vento no ambiente interno – a instalação de grandes aberturas sombreadas 
compreende umas das diretrizes constritivas indicadas pela ABNT de Desempenho Térmico em Edificações 
para a Zona Bioclimática 8, da qual Natal faz parte. Assim, o calor provocado pela radiação direta torna o 
ambiente interno muito quente e repele o uso da edificação, que possui atualmente apenas 4 boxes sendo 
utilizados. Com o intuito de reparar o problema a Prefeitura de Natal contratou consultoria especializada, o 
que irá onerar os cofres públicos em mais RS400 mil reais.  

Outra questão que influi sobre a baixa ocupação das novas instalações são as condições pedidas para obter 
a permissão de uso dos boxes. De acordo com o depoimento do comerciante Lorival, que trabalhava no 
Mercado do bairro há cerca de 40 anos, a necessidade de abertura de uma empresa, mais a assinatura de 
carteira de trabalho de um empregado e o pagamento para os serviços de organização de mercadorias são 
exigências que inviabilizam seu retorno para o equipamento. Hoje ele permanece trabalhado, junto com 
sua mãe, sob uma tenda instalada na Praça Irmã Vitória. A sua atividade atualmente se confunde com a da 
Feira Livre que ocorre nas proximidades, toda segunda-feira, desde a década de 1920. 

Museu da Rampa e Memorial da Aviação 

De modo semelhante, erros de projeto e o baixo comprometimento na execução das obras também 
ocorrem na restauração do prédio da Rampa, no bairro de Santos Reis, cuja proposta prevê ainda a 
construção de uma edificação contemporânea ao lado para instalação de um Museu da Aviação (Figura 10). 
O Edifício da Rampa corresponde às antigas instalações base para pousos de hidroaviões, que funcionou no 
início do século XX, e é tombada em nível estadual. 

Figura 10: Proposta para instalação do Museu da Aviação. 
Fonte: Tribuna do Norte (2015) 

Figura 11: Edifício da Rampa sem cobertura. 
Fonte: Tribuna do Norte (2015). 

A obra, que foi iniciada em 2013, permaneceu paralisada por cerca de dois anos (desde maio de 2014), 
devido a um erro de cálculo do projeto estrutural da edificação anexa5, bem como pela necessidade de 
adaptação para atender a demanda de atracação de arcos dos pescadores que trabalham no entorno.  
Além do atraso na execução do projeto, o prédio histórico foi abandonado sem cobertura e após terem 
sido recuperadas as alvenarias (Figura 11). De forma grave e antagônica, a obra de restauração abandonou 
o edifício às intempéries, se deteriorando a espera de uma atitude do poder público – além de responsável 
                                                           
5 Informação coletada por meio de entrevista com arquiteto da Secretaria Estadual de Turismo, em 2017, que foi o 
responsável técnico pela elaboração do projeto de arquitetura. 
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pela sua preservação, o Governo do Estado é o contratante e fiscal dos serviços de execução da obra, que 
foi retomada em 2017.  

Assim, a baixa qualidade e a morosidade na execução das intervenções além de paralisar as atividades 
existentes (restaurante e passeios de barco que saiam do local), retardam as propostas que visam à 
dinamização do local.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a análise acima, verificamos que os projetos em execução na área central de Natal ora 
refletem os conflitos de uso já existentes, ora provocam novas tensões. De maneira geral, os problemas de 
projeto, que retardam a finalização das obras ou impactam sobre os usos do entorno, contribuem 
significativamente para que permaneça a falta de credibilidade, por parte da população e da iniciativa 
privada, na política de preservação e na requalificação do centro histórico da cidade. 

É importante destacar que foi analisado aqui apenas um aspecto particular, mas os exemplos revelaram a 
existência de outros problemas relacionados. Verificamos que a política de preservação, inicialmente 
pensada para os bairros de Cidade Alta e Ribeira, foi direcionada com mais empenho para o bairro 
ribeirinho. A despeito do tombamento federal retornar o olhar sobre o conjuntos dos bairros fundacionais 
da cidade, as ações mais recentes de criação do COOPERE e do concurso e ideias promovido pelo BIB em 
parceria com a municipalidade, voltaram-se, novamente, para o bairro da Ribeira.  

Foi possível perceber também que alguns usos existentes na área aparecem de maneira conflituosa nas 
políticas e ações empreendidas. O incentivo fiscal à permanência de clubes náuticos, existente nas duas 
versões da OUR, é contrariado pela execução equivocada do projeto do Terminal Marítimo de Passageiros, 
que avançou à frente da saída de barcos do clube Centro Náutico Potengy. Nesse caso, a falta e diálogo 
com a população ficou claro através do conflito transparecido no projeto do TMP, assim como a ausência 
de diálogo entre os entes que atuam sobre a área central foi realçada no exemplo do TPP. Além da 
correção desses entraves, ainda se faz necessário a criação de uma política em conjunto e continuada. 

Os problemas revelados nos exemplos estudados foram considerados como um dos aspectos que contribui 
para a baixa efetividade da politica de preservação para a área central da capital potiguar. Uma análise 
mais aprofundada foi realizada da Dissertação de Mestrado, que considera a dinâmica de toda a cidade e a 
relação desta com a avaliação das ações de preservação, incluindo as mais atuais – PAC-CH, Proposta de 
Revisão para criação de uma Operação Urbana Consorciada Centro Histórico de Natal e o conjunto de 
projetos contratado pelo Governo do RN para a Reabilitação do Centro Histórico de Natal (ver MEDEIROS, 
2017). Considerando o aspecto do projeto em sentido contrário, pode-se dizer que a boa qualidade dos 
projetos contribuiria para uma política mais sustentada de conservação, convergindo para a inserção do 
patrimônio em uma dinâmica urbana mais ampla e concreta. A avaliação da qualidade dos projetos pode, 
assim, representar um aspecto revelador, ou um indicador, para o monitoramento de uma gestão 
continuada da área urbana.  
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ARQUITETURAS EM TRANSE:  
O SISTEMA DINÂMICO DO FLUXO DE AXÉ E AS TRANSFORMAÇÕES 

ARQUITETÔNICAS DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA BAHIA 

ARCHITECTURES IN TRANSE: 

THE DYNAMIC SYSTEM OF THE AXE FLOW AND THE ARCHITECTURAL TRANSFORMATIONS OF THE 
TERRITORIES OF CANDOMBLÉ DE BAHIA 

ARQUITECTURA EN TRANSE: 

EL SISTEMA DINÁMICO DEL FLUJO DE AXÉ Y LAS TRANSFORMACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LOS 
TERREOS DE CANDOMBRA DE BAHIAEIXO TEMÁTICO: INDICAÇÃO DA FILIAÇÃO DO ARTIGO A UM DOS OITO 

EIXOS TEMÁTICOS (SEM O NÚMERO) 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente artigo trata da natureza da arquitetura dos terreiros de Candomblé, que se caracterizam pela eterna 
transformação, movimento e devir, regidos pelo sistema dinâmico do Axé e o tempo espiralado - Tempo-Okotó - de 
Exu, o senhor de todo o movimento, que tem nas árvores sagradas que furam barracões, Ilê Orixás, e Casas de 
Caboclos, nos terreiros da Nação Nagô-Vodum da Bahia, o seu elemento de permanência (através do valor de culto, 
ancestralidade e parentesco), constituindo o elemento geratriz dessa arquitetura a partir da qual toda arquitetura se 
movimenta, seguindo o ritmo do Xirê, dos atabaques, e das cantigas do quebrado, fazendo desses templos 
arquiteturas em transe.    
PALAVRAS-CHAVE: Arquiteturas Afro-Brasileiras, Candomblé, Axé, Cidade, Negritude.  
 
ABSTRACT: 
The present article deals with the nature of the architecture of the Candomblé terreiros, characterized by the eternal 
transformation, movement and becoming, governed by the dynamic system of Axé and the spiral time - Tempo-Okotó - 
of Exu, the lord of the whole movement, who has in the sacred trees that sticks sheds, Ilê Orixás, and Casas de 
Caboclos, in the terrariums of the Nagô-Vodum Nation of Bahia, its element of permanence (through the value of 
worship, ancestry and kinship), constituting the generative element of this architecture from which all architecture 
moves, following the rhythm of the Xirê, the atabaques, and the cantigas of the broken, making these temples 
architectures in trance. 
KEYWORDS: Afro-Brazilian Architectures, Candomblé, Ax, City, Negritude.  
 
RESUMEN: 
El presente artículo trata de la naturaleza de la arquitectura de los terreros de Candomblé, que se caracterizan por la 
eterna transformación, movimiento y devenir, regidos por el sistema dinámico del Axé y el tiempo espiral - Tiempo-
Okotó - de Exu, el señor de todo el movimiento, que en los terrazos de la Nación Nagô-Vodum de Bahía, su elemento 
de permanencia (a través del valor de culto, ancestralidad y parentesco), constituyendo el elemento generatriz de esa 
arquitectura a través de los árboles sagrados que perforan barracones, Ilê Orixás, y Casas de Caboclos, desde la cual 
toda la arquitectura se mueve, siguiendo el ritmo del Xirê, de los atabaques, y de las cantigas del quebrado, haciendo 
de esos templos arquitecturas en trance. 
PALABRAS-CLAVE: Arquiteturas Afro-Brasileñas, Candomblé, Axé, Ciudade, Negritude.  
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INTRODUÇÃO:  ILÊ AXÉ ITAYLÉ EM CACHOEIRA-BAHIA 

Exu nos conduz até a Rua Três Riachos, próximo da atual delegacia municipal, lugar por excelência de sua 
morada, uma encruzilhada. Encruzilhadas da vida que Exu abre ou fecha, guardião dos caminhos, 
geralmente tortuosos, de vidas desafortunadas que ele ajuda e acolhe desde que não esqueçam dele. 
Nessa encruzilhada ele nos apresenta uma casa, morada de uma velha senhora que teve muitos filhos 
biológicos e tantos outros adotivos, cuja vida esteve em muitas encruzilhadas, mas que com o auxílio de 
Exu conseguiu cruzá-las a contento, ele nos diz que estamos no Ilê Axé Itaylé, a ''Casa de Mãe Filhinha''. 

O Ilê Axé Itaylé (ver Fig. 01), da nação Nagô-Vodum, foi fundado por Mãe Filhinha1 , com a ajuda de seu pai-
de-santo do Terreiro do Lama, em 1935. Tem como Orixá regente, Iemanjá Ogunté, e o Orixá patrono 
Ogum. Presença que acontece nas cores das construções do templo, assim como em suas bandeirolas, em 
azul e branco, em homenagem a Iemanjá e Ogum. Localiza-se na Rua da Delegacia em Cachoeira. Uma casa 
composta por uma varanda, uma sala, dois quartos, e uma cozinha, seguida lateralmente e ao fundo por 
um estreito e comprido quintal. A casa foi comprada por Mãe Filhinha em 1928. Depois de sete anos 
fazendo caridade na casa, obteve a permissão de Iemanjá Ogunté para começar a trabalhar no Candomblé, 
fundar seu terreiro e fazer trabalhos e serviços espirituais, tornando-se a médica dos desvalidos, como nos 
conta Mãe Filhinha: 
 

Depois eu próprio comecei a trabalhar no candomblé, eu levei sete anos fazendo caridade, 
dava sessão, por sete anos vinha doente, eu tratava por minha conta até ficar bom, no 
candomblé, batendo candomblé e fazendo caridade, entendeu? Fazendo sessão e 
caridade, fiz caridade sete ano, depois de sete anos, eu suspendi o candomblé, Iemanjá 
deu permissão, Iemanjá deu permissão pra bater candomblé com sete ano, depois de sete 
ano que eu comecei a bater candomblé e continuo batendo até hoje, de filho-de-santo 
raspado e pintado eu tenho 38, raspado, e os que é catulado já perdi a conta, vários 
morreu, agora raspado e pintado eu tenho 108, 108 pessoa feito na minha casa feito na 
minha mão, foi feito pelas minhas mãos. [...], o médico que vinha aqui em minha casa era 
eu mesmo, fazia remédio e ainda faço até hoje, remédio de costa, qualquer remédio, de 
qualquer moléstia que tinha eu olhava assim e fazia o remédio e sarrava, agora eu 
trabalho como...como...médico a mais de 30 ano é, é doutor Leandro, têm mais de 30 ano 
que trabalho com ele, chegou uma pessoa aqui se tiver uma moléstia que não é pra eu 
tratar eu não trato eu mando pra ele, se tiver uma pessoa loco se tiver falta de juízo eu 
mando pra Salut, o poder do bem, ele lá trata, ele trata com o médico e trata na sessão 
espirita. (informação verbal)2. 

                                                             
1  Nadir Santos da Conceição, conhecida como Mãe Filhinha é a Ialorixás do Ilê Axé Itaylé. Mãe Filhinha nasceu em Conceição de 

Feira, povoado de Feira de Santana, e foi para Cachoeira ainda na condição de criança de colo. Foi iniciada, ainda na 
adolescência, nos segredos do axé no Terreiro do Lama, da nação Nagô-Vodum no município de São Gonçalo, no Recôncavo 
Baiano, pelo Babalorixá Joaquim. É a mais velha da Irmandade da Boa Morte. Teve sete filhos biológicos, dos quais apenas um 
mora ainda com ela, e, diversos filhos-de-santo, que retornam a casa no ciclo das festas do calendário litúrgico. Filha de 
Iemanjá Ogunté, Mãe Filhinha, é uma mulher guerreira, forte, determinada, teve uma vida de muito trabalho. Começou a 
trabalhar, ainda criança, pegando no cabo da enxada nas roças de mandioca da região, e fazendo farinha para venda na feira 
da cidade. Em seguida, foi trabalhar fazendo utensílios de cerâmica: potes, gamelas, jarros, panelas, telhas. Depois trabalhou 
nas fábricas de fumo da região, fazendo charutos, na Suerdick e na Danneman. Trabalhou, ainda, no armazém da cidade, perto 
do cais do porto, fazendo cigarretes de fumo.  

2  Entrevista realizada com Nadir Santos da Conceição, Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylé, município de Cachoeira. 
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O primeiro movimento, a primeira transformação da arquitetura sob o tempo espiralado de Exu, o Tempo-
Okotó, aconteceu depois de sete anos da compra da casa, em 1935, quando a casa foi transformada em 
terreiro de Candomblé, quando a casa passa a ser, também, um templo através do rito de cosmonização do 
espaço: o plantio do axé do templo. Quando o sistema dinâmico do axé se estabelece, cria o habitat dos 
deuses (Orixá, Vodum, Inquice), e a abertura e conexão do Orum com o Aiê. A partir de então cada espaço 
sagrado e membro do terreiro irá receber o axé da casa, guardá-lo, alimentá-lo, potencializá-lo para ser, 
posteriormente, distribuído.  

A partir de 1935 começam as festas, os Xirês do terreiro, se estabelece então um calendário de 
festividades3. E, com as festividades inaugura-se o barracão do terreiro no quintal lateral da casa de Mãe 
Filhinha (ver Fig.02). Entretanto, o barracão era construído com madeira e palha de palmeira, tinha a forma 
de um salão circular de piso em terra batida, fechada lateralmente à meia altura com hastes da palha de 
palmeira, e coberto, também, com folhas de palmeira, tendo todo o seu perímetro protegido pelo Mariô, 
feito com o ''olho'' do dendê, protegendo o espaço dos maus espíritos. 

                                                                                                                                                                                                          
 
3 Ilê Axé Itaylé obedece ao seguinte calendário: janeiro ocorre às festas de todos os Orixá, tocando todos os dias, durante todo o 

mês, quando os filhos-de-santo fazem suas obrigações; têm a festa dos Cablocos, principalmente, a festa de Pixixi, no dia de 02 
de julho; e, a festa a Iemanjá Ogunté, no dia de aniversário de Mãe Filhinha, com missa pela manhã na igreja do Monte, 
seguida, à noite, por um cortejo com a imagem de Nossa Senhora da Conceição pelas ruas do bairro, e, por fim, o xirê no 
barracão do terreiro.     

Fig.01: Fachada do Ilê Axé Itaylé A casa de Mãe Filhinha, com um nicho com a imagem de 
Nossa Senhora Conceição. Data: 2009. 
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Tornou-se um abrigo temporário dos deuses e Caboclos que durava apenas o tempo das festas, ou seja, 
apenas, em dois momentos do ano: o primeiro, no ciclo de festas do mês de janeiro em dedicação aos 
Orixá, e o segundo ciclo, em julho, em homenagem aos Caboclos, na ocasião das comemorações da 
Independência da Bahia. Constituía uma arquitetura transitória, efêmera, montável e desmontável, feita 
especialmente para a festa, para a dança do Quebrado dos Orixá e Vodum, uma indumentária de palha, 
que cobria o corpo do povo-de-santo do Ilê Axé Itaylé, da mesma forma que a veste de palha do Orixá 
Obaluaiê cobre o corpo de seus filhos, palhas em movimento, segundo Mãe Filhinha: 

Fazia o candomblé, o barracão no lado de fora. Fazia cabana de palha no lado de fora, era 
aqui no lado de fora, aqui nesse lugar, fazia um cercado de palha cercado de Mariwô, pra 
fazer o candomblé, agora mesmo quando é o tempo de 02 de julho aquele barracão é todo 
coberto de palha. (informação verbal)4 

Nessa arquitetura transitória se potencializa o sistema dinâmico do axé, na medida em que, a comunidade 
terreiro passa a ter um espaço para a realização de suas festas, o seu Xirê, que durante o mês de janeiro 
batem os atabaques para todos os Orixá da casa, alimentando-os através das obrigações, oferendas de 
comidas e sacrifícios de animais votivos. Tem na festa o seu ápice, onde e quando – espaço-movimento – 
vêm ao encontro dos mortais em transe. O barracão de palha dá um abrigo à dança dos filhos-de-santo em 
êxtase, possibilita o habitat, a instauração de uma instância e circunstância da quadratura: deuses, egbé, 
Orum e o Aiê.  

Nesse primeiro movimento da arquitetura ocorreram, também, as alterações na casa de Mãe Filhinha, 
onde os espaços foram adaptados para abrigar algumas atividades essenciais do culto. Uma alcova foi 
transformada em quarto dos Orixá, todos reunidos num mesmo recinto, tendo como destaque o assento 
de Iemanjá Ogunté que além do seu otá Orixá, quartinhas para o ossé e o assento de seu Exu, há, também, 
um pequeno nicho nas cores azul e branco, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que no dia do 
aniversário de Mãe Filhinha sai em um cortejo pelas ruas do bairro. Na sala de visitas foi instalado um 
oratório católico, com jarros para flores e diversas imagens de santos católicos, tendo ao centro, também, a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição, evidenciando o paralelismo afro-católico no templo, onde cada 
um têm o seu lugar, ''cada qual'' em seu ''cada qual'', porque as duas imagens diferenciam-se.   

                                                             
4 Entrevista realizada com Nadir Santos da Conceição, Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylé, município de Cachoeira. 

Fig.02: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 6-
cozinha, 7-barracão de palha, 8-mata sagrada, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. Data: 2010. 
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As duas imagens distinguem-se, a imagem da sala de estar é antes de tudo a presença de Nossa Senhora da 
Conceição, católica, dada pelo seu lugar, entre os santos católicos na sala, e, notadamente, pelas suas 
vestes: coroa, manto e véu; e, gestos, olhar para o céu com as mãos ao peito. Já a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição no quarto dos santos é uma ressignificação de Iemanjá, toma as formas simbólicas 
de Iemanjá na Umbanda, com braços abertos e olhar em direção aos seus filhos, com suas vestes leves, 
com os ombros despidos, e vestido com largas mangas em movimento contornando o corpo da divindade, 
tendo ainda, uma estrela marinha como coroa.  

Nossa Senhora da Conceição, no quarto dos Orixá, é na realidade Iemanjá Ogunté, uma apropriação 
simbólica da Iemanjá da Umbanda inserida no sistema religioso do Candomblé, na medida em que, a ela se 
acrescentam as correntes com diversas estrelas marinhas e, principalmente, os colares com espelho 
pendurados, o seu abebé, símbolo e ferramenta que caracteriza Iemanjá no universo do Candomblé. E, é 
essa imagem, e não a imagem católica, que desfila pelas ruas do bairro em homenagem, louvor e 
comemoração a Mãe Filhinha, no dia do seu aniversário (ver Fig.03). 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.03: Imagem de Iemanjá Ogunté, no quarto dos Santos do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.  
Data: 2009. 
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Nesse movimento da arquitetura, foi construído, ainda, junto ao corpo arquitetônico inicial, a Casa de Mãe 
Filhinha, um quarto do Orixá Ogum, porque Mãe Filhinha é de Iemanjá com Ogum na frente, Iemanjá 
Ogunté, onde foi posto seu pepelê e seu assento, tendo como ante-sala um espaço com imagens de santos 
católicos (estatuária, fotos, quadros, pinturas, cruzifixos, etc...), e imagens de Caboclos; e, de um roncó 
para o recolhimento dos iniciados, que começavam a ser então cada vez mais numerosos (ver Fig. 04).  

 

 

Transformações que vêm ao encontro do pleno desenvolvimento do axé. Torna-se necessário construir os 
quartos dos Orixá: o quarto da regente, a Orixá Iemanjá, e do patrono, o Orixá Ogum, para que possam 
alimentar o axé dessas duas divindades, e desenvolver o axé da casa. E, o roncó, onde serão iniciados os 
filhos da casa para a construção da egbé, da comunidade terreiro de Mãe Filhinha, para ocupar os cargos 
da casa e realizar as obrigações, para cuidar e zelar pelo sistema dinâmico do fluxo de axé.  A construção do 
templo vem ao encontro da construção da egbé, da comunidade terreiro, que por sua vez se tece para 
alimentar, desenvolver e compartilhar o axé da casa.   

O segundo movimento da arquitetura, sua segunda transformação, no tempo espiralado de Exu, ocorreu 
com o aumento da freguesia, em busca de curas medicinais para suas enfermidades e/ou trabalhos 
espirituais, assim como, a consolidação da egbé do templo, com o aumento dos filhos-de-santo, que 
também, em sua maioria, são filhos biológicos, e que habitam, ainda hoje, ao redor do terreiro. Surgiu a 
necessidade da construção do barracão da casa para acolhê-los nas grandes festas, em substituição ao 
barracão de palha de palmeira, temporário, efêmero, transitório. Todavia, constitui o mesmo barracão, que 
permanece na transformação. Permanece como lugar da festa, do Xirê (ver Fig. 05). 

 

Fig. 04: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 
6-cozinha, 7-barracão de palha, 8-mata sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 20-Obaluaiê, 21-

cabloco Taquara. Data: 2010. 

Fig. 05: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 
6-cozinha,  8-mata sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 20-Obaluaiê, 21-cabloco 

Taquara.  
Data: 2010. 
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O barracão de tijolos e telhas artesanais feitas pela própria Mãe Filhinha foi construído paralelo à sua casa. 
O barracão apresenta agora a forma retangular, aberta a meia altura, para a melhor apreciação das 
assistências que ficam do lado de fora, num ''barracão ampliado'', e, também, para uma melhor ventilação 
dos que ficam dentro durante as festas. O barracão apresenta em seu interior duas árvores sagradas que 
‘’furam’’ o telhado, a primeira é o assento do Caboclo Taquara, e a segunda, é o assento do Orixá Obaluaiê. 
O barracão é todo pintado em azul claro e branco (em homenagem a Iemanjá Ogunté), e essas, também 
são as cores das bandeirolas que enfeitam o barracão (ver. Fig. 05). Iemanjá se faz presente, além da cor 
que compõe o ambiente, em duas imagens: uma imagem de Iemanjá na forma latinizada de uma sereia; e, 
na imagem de Iemanjá na Umbanda ressignificada no universo do Candomblé (ver. Fig. 06). Mãe Filhinha 
nos fala da importância de Iemanjá Ogunté no seu terreiro: 

Iemanjá? Ela é a princesa é a rainha, é a dona do mar dona das água, todo mundo fala mas 
ninguém passa sem as água, passa? Eu tenho orgulho você é de Oxum eu sou de Iemanjá 
né, Iemanjá foi quem criou todos eles, Iemanjá é virgem, ela pegou os filho projetado 
dentro do limo, tava dentro do limo ela pegou e criou, ela criou os filho, você não pega o 
filho dos outro pra criar? A mesma coisa foi Iemanjá, Iemanjá salva os peixe, tava tudo 
dentro do limo ela pegava e levava pra criar, a casa de Iemanjá embaixo d´água é um céu 
aberto, a casa de Iemanjá debaixo d´água é um luxo, eu já fui várias vezes na casa dela 
aqui debaixo d´água, a casa dela é um amor, é um amor de casa a casa dela, todos os filho 
que ela criou tá junto com ela, Oxalá é avô de todos os Orixás que ela criou, mas Oxalá não 
foi parido foi projetado por ordem e graça do divino espirito santo, Iemanjá é virgem 
virgem antes e depois do parto, a virgem Imaculada da Conceição é Iemanjá, eu criei vocês 
tudo, eu que criei vocês, você tava rejeitado dentro do limo ela foi e criou você. 
(informação verbal).5 

 

                                                             
5  Entrevista realizada com Nadir Santos da Conceição, Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylé, município de Cachoeira. 

Fig. 06: Iemanjá Ogunté na forma latinizada de sereia do Ilê Axé Itaylé Cachoeira, Bahia.  
Data: 2009. 
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A assistência encontra-se no fundo do barracão, em uma arquibancada que chega muito próximo ao 
telhado. Diferencia-se dos terreiros Ketu e Jêje, em que os homens sentam a direita e as mulheres à 
esquerda, sentando todos juntos como no Candomblé de Angola, Congo e Candomblé de Caboclo. O 
barracão foi feito em mutirão pelos filhos da casa, teve seu telhado fabricado artesanalmente pelas mãos 
de Mãe Filhinha, que usou suas coxas como molde para as telhas, aproveitando sua experiência de trabalho 
em olarias da região. O terceiro movimento da arquitetura do templo, outra transformação, regido pelo 
tempo espiralado de Exu, ocorreu pouco tempo após a finalização do barracão. Foi construído nos fundos 
do barracão uma cozinha ritual, um quarto de Exu, e um cercado para proteger o Inquice Tempo, que se 
encontra no início da mata sagrada assentado numa jovem gameleira (ver Fig. 07).  

 

 

 

Transformações que vêm responder a conservação do sistema dinâmico do axé com a construção do 
quarto de Exu (elemento primordial do sistema), o zelador do Ilê Axé Itaylé, que até o momento não 
possuía sua morada; com o plantio da árvore sagrada do Inquice Tempo na entrada da pequena mata 
sagrada do terreiro localizada no quintal; e, com a construção da cozinha ritual, que até então funcionava 
precariamente na cozinha doméstica da casa de Mãe Filhinha, sendo, portanto, fundamental para o 
desenvolvimento das obrigações, rituais, oferendas e festas promovidas, agora, por uma egbé estruturada 
e organizada.    

O quarto movimento da arquitetura, mais uma de suas transformações, no Tempo-Okotó, foi à construção 
dos aposentos para os filhos-de-santo da casa que vão se hospedar durante os ciclos das festas para 
cumprirem suas obrigações, para alimentarem o axé da casa. São feitos dois quartos coletivos, um para os 
homens e outro para as mulheres e, uma casa, para as pessoas mais velhas e que ocupam cargos mais 
elevados no templo. Assim, como constroem um galinheiro na mata (quintal), para os rituais de matança e 
subsistência na esfera do cotidiano (ver Fig.08).  

Fig.07: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 6-
cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 

13-quarto de Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara.  

Data: 2010. 
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Esses quartos não sendo suficientes, em função do aumento considerável de visitas e iniciados do templo 
oriundos, agora, de outras cidades do Recôncavo e, também, de Salvador e Região Metropolitana fez-se 
necessário a construção de uma casa ao lado da casa de Mãe Filhinha, imprimindo o quinto espaço-
movimento à arquitetura, mais uma transformação, construção essa composta, basicamente, por três 
quartos, tendo ainda uma varanda, tal como a casa de Mãe Filhinha. Também foi ampliada a casa de Mãe 
Filhinha com a construção de mais um quarto conjugado em sua lateral (ver Fig.09).  

 

 

Transformações que criam as condições para a estadia da egbé, para a morada temporária no mês de 
janeiro dos filhos-de-santo, ogãs e equedis da casa que cuidam do axé de seus corpos, de seus ori 
(cabeças), com banho de folhas, e com os cumprimentos dos tabus alimentares e sexuais, equilibrando suas 
energias, preparando-se para as obrigações, rituais e oferendas às divindades. Com suas energias puras e 
em equilíbrio, para em comunhão, potencializar o axé do templo. Trabalhando coletivamente para 
alimentar e potencializar o axé da casa, através da manutenção do seu sistema dinâmico, conforme a 
tradição dos rituais e obrigações do Nagô-Vodum.  

Fig.08: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 6-
cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 

13-quarto de Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 16-quarto, 17-casa, 18-galinheiro, 20-Obaluaiê, 21-
cabloco Taquara. Data: 2010. 

Fig.09: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 6-
cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 

13-quarto de Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 16-quarto, 17-casa, 18-galinheiro, 20-Obaluaiê, 21-
cabloco Taquara. Data: 2010. 
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E, o sexto movimento, a transformação atual, por enquanto, foi edificado no fundo do terreiro, no início do 
que restou da mata sagrada, um barracão, específico para os Caboclos (ver Fig. 10 e 11), cujo telhado é 
delicadamente decorado com bandeirolas nas cores verde e amarelo (cores da bandeira do Brasil), em 
homenagem a importância do Caboclo na guerra de independência da Bahia. Esse barracão, quadrado, 
também é aberto na lateral para maior visibilidade dos participantes que estão de fora, e conforto 
ambiental dos que estão dentro. Agora se separa as festas e os espaços, temos: um barracão para festa de 
Orixá; e um outro barracão, para a festa dos Caboclos, principalmente do Caboclo Pixixi, ‘’cada qual em seu 
cada qual’’. Cada um com seu espaço ritual, com seus festejos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Barracão de Cabloco do Ilê Axé Itaylé  Cachoeira, Bahia. 
Data: 2009. 

 

Fig.11: Ilê Axé Itaylê:1-varanda, 2-sala, 3-quarto de Mãe Filhinha, 4-corredor, 5-quarto dos orixás, 6-

cozinha, 7-sanitário,  8-mata sagrada, 9-quarto de Ogum, 10-ronco, 11-barracão, 12-cozinha ritual, 

13-quarto de Exu, 14-despensa, 15-Tempo, 16-quarto, 17-casa, 18-galinheiro, 19-barracão de 

Cabloco, 20-Obaluaiê, 21-cabloco Taquara. Data: 2010. 
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Isso ocorre, porque, na tradição do Nagô-Vodum, como foi dito anteriormente ao tratar do Lobanekum 
Filho, os Caboclos assumem uma dupla função, que convivem, complementam-se. O Caboclo é ao mesmo 
tempo um ancestral (indígena), como ocorre nos terreiros Iorubás (Ketu, Ixejá, Nagô), e, também, de 
ancestral indígena divinizado, com o status de ''divindade'', como ocorre nos terreiros de Caboclo e Bantus 
(Congo e Angola).  

E, a esses dois, soma-se um terceiro aspecto, fundamental do Recôncavo, o Caboclo é um patrimônio de 
família, que só manifesta-se naquela família, e que em função de seus poderes de realização imprime à 
comunidade terreiro um teor de prestígio, distinguindo-a das demais. Logo, por serem considerados um 
ancestral da casa, da família, de grande prestígio dentro da comunidade terreiro, por serem considerados 
ancestrais indígenas divinizados tornando-se um patrimônio da egbé, merecem ser tratados como tal, e ter 
seu próprio espaço de festas, seu lugar para dançar, brincar e aconselhar os filhos-de-santo nessa jornada 
de infortúnios e fortunas que é a vida, como nos conta Mãe Filhinha: 

 

Cabloco é aquele lá de baixo perto da casa de meu filho, lé é de cabloco, aqui é de Orixás, 
Orixás já sabe é raspado, é o lugar do Orixás raspado, o lugar do cabloco é lá embaixo, e 
tem a festa da Pixixi que eu faço todo ano, a festa da Pixi é um cabloco que deu aqui e foi 
descoberto aqui na Cachoeira, é ali quando você passa, vê se não tem uma casinha ali 
como essa aqui, ali também que cuida sou eu, tem um mês agora que teve uma festa aí, 
veio muita gente de lá de Salvador. (informação verbal).6 

 

Espaços-movimentos da arquitetura que em sua abertura, em seu devir, em suas transformações continuas 
atendem para conservar o sistema dinâmico do axé, conservam a partir da alteridade o axé da casa. 
Arquiteturas que têm no movimento, no dinamismo o meio, caminho e o instrumento para a conservação 
do Candomblé. Iroco com seus galhos – a permanência - mostra como o fluxo de axé se conserva pela 
transformação.  

Exu nos indica os lugares peculiares e singulares da permanência no Ilê Axé Itaylê, a brincar, com a 
permissão de Iroco entre as árvores sagradas que nascem dentro do barracão furando o telhado e a pular 
entre as estrelas do chão.  

O barracão apresenta algo inusitado: duas árvores frondosas furam e rompem o telhado, imprimindo a 
sensação de que o telhado é sustentado por elas, pelas árvores da vida sob o zelo de Iemanjá Ogunté, que 
acolhe e conforta a todos os seus filhos, nas mazelas e infortúnios da vida, em sua mão-barracão (Fig. 12): 
 

 

 

 

                                                             
6  Entrevista realizada com Nadir Santos da Conceição, Mãe Filhinha, em 08/04/2009, no Ilê Axé Itaylé, município de Cachoeira. 
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As árvores sagradas já existiam antes da construção do barracão. Elas existiam antes, inclusive, do primeiro 
movimento, e da fundação do terreiro, quando aconteceu a sacralização da casa em templo, a abertura do 
Orum no Aiê. A primeira árvore, como dito em outra ocasião, é o assento do Caboclo Jaiça Taquara, 
chamado, comumente de Tuma Juçara; e, a segunda árvore é o assento do Orixá Obaluaiê. Essas árvores 
sagradas destacam-se das demais árvores de culto do templo, tornando-se as mais importantes, porque foi 
em volta delas que se organizaram o culto, era o local onde os membros do povo-de-santo realizavam 
obrigações anuais a Obaluaiê e aos Caboclos, foi ao seu redor que se estruturou a egbé, a comunidade 
terreiro do Ilê Axé Itaylé, sob a liderança de Mãe Filhinha. Essas árvores sagradas foram os elementos de 
escolha do sítio de edificação do templo, de construção do terreiro e gerador da arquitetura do Ilê Axé 
Itaylé.  

Fig. 12: Árvore sagrada, assento de Obaluaiê, abraçado pelo  
 Barracão. Data: 2009. 
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As árvores sagradas de Obaluaiê e do Caboclo Taquara, com a realização das suas respectivas obrigações 
anuais - fundam o lugar - a partir do qual se territorializa a comunidade terreiro com a posterior edificação 
do templo que ocorre a partir do plantio do axé do terreiro.  São os elementos simbólicos sagrados que 
originam o terreiro, a egbé (comunidade terreiro), o templo e a sua arquitetura. Em frente a essas duas 
árvores, após a fundação do terreiro, era montado durante as festas dos Orixá em janeiro, e nas dos 
Caboclos em julho, o barracão de palha de palmeira. Barracão temporário, efêmero, transitório, todavia, 
que instaurava uma instância e circunstância a quadratura, ao jogo em espelho do mundo, entre os Orixá, 
os filhos-de-santo, o Aiê e o Orum, fortalecendo ali, o lugar. Lugar cujo simbolismo é fortalecido, agora, 
pelas festas, o Xirê, dos Orixá, Vodum e Caboclos  que convidam os mortais em transe a compartilharem 
com os seus deuses as dádivas do Orum no Aiê.  

No segundo movimento da arquitetura foi edificado o barracão de tijolo cozido e telha cerâmica artesanal. 
Entretanto, ao construí-lo a comunidade terreiro não optou em fazê-lo no quintal do fundo onde até hoje 
há a mata sagrada do templo; nem na outra lateral da casa de Mãe Filhinha, área que foi doada por ela aos 
filhos-de-santo do templo para construírem suas casas que hoje constitui um correio de casas, uma vila, 
voltadas para a rua; e, nem na área do terreiro em que hoje há uma casa de hospedagem dos filhos-de-
santo voltada para a rua principal ao lado da casa de Mãe Filhinha.  

Todas elas constituíam áreas amplas, espaçosas, propícias a construção de um barracão que comportasse 
as festas e seus filhos. Entretanto, apesar da existência de áreas mais generosas para edificação do 
barracão Mãe Filhinha e a egbé do Ilê Axé Itaylê optaram em edificá-lo no mesmo lugar onde se levantava o 
barracão de palha, aos pés das árvores sagradas, aos pés de Obaluaiê e do Caboclo Taquara, no lugar da 
quadratura, do encontro dos deuses e mortais, do Orum com o Aiê, o lugar de origem do terreiro, e atual 
lugar da festa.  

O barracão, logo, é o mesmo, ele permanece como lugar, enquanto espaço simbólico. A festa, o Xirê, 
fortalece e alimenta o simbolismo do lugar, onde e quando o sistema dinâmico do axé atinge seu ápice. Os 
deuses a dançar envolta do Itoto (ver Fig. 13), do templo composto por duas estrelas: a estrela de Salomão 
(cinco pontas), simbolizando Iemanjá (regente), e a de Davi (seis pontas), simbolizando a presença de Ogum 
(patrono), no Ilê Axé Itaylê;  sob o ritmo do Quebrado ao som do Nagô-Vodum, manifestados nos corpos 
dos filhos-de-santo em transe, edificam uma arquitetura, um lugar singular, próprio, peculiar, onde as 
árvores nascem de dentro da construção e irrompem seus telhados.  

O Xirê, aos pés das árvores sagradas, ao edificar o lugar cria uma relação própria que diferencia os terreiros 
da nação Nagô-Vodum. 
 

 

6090



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali está o encontro do Orum com o Aiê, das estrelas do céu com as estrelas do chão do barracão, as estrelas 
dos deuses e as estrelas dos homens, onde a arquitetura e a natureza não constituem dois predicados 
opostos, polares, binários. Naquele lugar não há dicotomia entre natural x artifício, natureza x homem, mas 
uma imbricação no sagrado. A árvore sagrada torna-se arquitetura, natureza que compõe e cria uma 
arquitetura afro-brasileira particular, e a arquitetura do barracão torna-se natureza sacralizada, fazendo 
parte da mata ritual. O sagrado e o profano combinam-se, interpenetram-se, tornando-se uma coisa só. 
Estando, as duas árvores ali, sempre a abrir e fechar as festas no Xirê.  

O barracão, ao ser feito, abraçou as árvores sagradas, como se fosse um grande ojá. O abraço do barracão 
convida, terminantemente, os deuses a se abrigarem ali, a estarem ali acolhidos constituindo a arquitetura, 
sendo a própria arquitetura. O lugar permanece, transformando-se, do barracão de palha ao barracão de 
tijolos e telhas, mas sendo o mesmo barracão, porque ali se dá a aparição dos deuses, ali eles dançam, 
envolta das estrelas aos pés das árvores sagradas de Obaluaiê e do Caboclo Taquara. Lugar peculiar, 
singular que permanece na transformação porque a comunidade terreiro do Ilê Axé Itaylê lhe atribui os 
valores de culto, ancestralidade e parentesco que possuem na festa de aniversário de Mãe Filhinha o seu 
ponto máximo.  

A festa de aniversário de Mãe Filhinha comemorado no dia 25 de outubro constitui, também, uma 
comemoração para Nossa Senhora da Conceição e, sobretudo, para Iemanjá Ogunté, nesse dia reverencia-
se a ancestral viva, a divindade católica e a africana no espaço do terreiro. Segundo Mãe Filhinha e Dona 
Lúcia, Mãe Pequena do terreiro, os preparativos começam na véspera, no dia 24 de outubro, ocasião em 
que os filhos-de-santo da casa realizam a limpeza do templo7.  

                                                             
7 Ver, também, a programação da festa no Programa Alzira Costa da jornalista Alzira Costa da rádio Paraguaçu FM, em 

www.paraguassufm.com.br , em 26/10/2011. 

Fig. 13: Itoto, simbolizado pelas estrelas de Davi (seis pontas), Ogum; e de Salomão (cinco 
pontas), Iemanjá, Cachoeira, Bahia. 

Data: 2009. 
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Prepara-se a sala de visita de Mãe Filhinha onde fica o oratório católico com a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição retirando o pano de renda do oratório, descobrindo todos os santos católicos, lavam os jarros, os 
castiçais e ascendem as velas; no barracão são dispostas as bandeirolas nas cores azul e branca de Iemanjá 
Ogunté, e os mariô nas aberturas; e, por fim, preparam a imagem de Iemanjá Ogunté que está no quarto 
dos Orixá na casa de Mãe Filhinha para o cortejo do dia seguinte. 

No dia da festa, logo cedo, por volta das 7:00hs da manhã são realizadas preces e orações católicas, assim 
como louvores a Nossa Senhora da Conceição, em frente a imagem da santa que se encontra cercada pelas 
imagens dos demais santos católicos no oratório da sala de visitas de Mãe Filhinha. As pessoas presentes 
enchem a sala, e dispõem-se nas portas e na varanda da casa. Às 9:00hs, ao fim das orações, todos dirigem-
se para tomar o café da manhã no barracão onde encontram uma mesa com diversas iguarias da região. 
Ainda durante a manhã, os filhos-de-santo realizam a obrigação de Iemanjá Ogunté com o sacrifício de 
animais votivos a ela consagrada, e mais tarde a oferenda das comidas sagradas da divindade em seu 
assento no quarto dos Orixá.  

Após o almoço, no início da tarde, os homens trabalham nos preparativos do cortejo, e as mulheres 
trabalham nos preparativos da missa em homenagem a Mãe Filhinha na Capela da Irmandade da Boa 
Morte. As 17:00hs é realizada a missa católica encomendada pelo povo-de-santo do Ilê Axé Itaylé em 
homenagem a Mãe Filhinha, com a presença das mulheres da Irmandade da Boa Morte.  

Com o termino da missa Mãe Filhinha juntamente com suas filhas-de-santo e com o corpo das mulheres da 
Irmandade da Boa Morte retornam para o terreiro Ilê Axé Itaylé onde estão dezenas de pessoas na porta, a 
espera do início do cortejo. Com a presença de Mãe Filhinha tem início o cortejo que sai do barracão e 
toma as ruas de Cachoeira. O cortejo têm a frente a Filarmônica Minerva entoando a música em louvor a 
Nossa Senhora da Conceição, seguida dos Ogãs que carregam a imagem de Iemanjá Ogunté retirada do 
quarto dos Orixá, logo após vêm Mãe Filhinha em volta das mulheres da Irmandade da Boa Morte em seus 
trajes característicos, e, finalmente, a comunidade terreiro do Ilê Axé Itaylé e pessoas do bairro.  

Ao som de fogos de artifícios, foguetes, aplausos e cânticos católicos em louvor a Nossa Senhora da 
Conceição e de cânticos do Candomblé em homenagem a Iemanjá Ogunté o cortejo desenvolve-se pela Rua 
da Delegacia, Rua Três Riachos e no largo dos Três Riachos decorada com bandeirolas branca e azul em 
frente ao terreiro. Ao voltar ao templo à imagem de Iemanjá Ogunté é posta no barracão, a esquerda dos 
alabés, e têm início a festa de Iemanjá Ogunté, a Orixá de Mãe Filhinha e dona do terreiro.  

Os filhos e filhas-de-santo recolhem-se para trocar de roupa, colocam suas saias rodadas e regressam para 
o barracão para o Xirê ao som do Nagô-Vodum, e no ritmo do Quebrado, ao entrarem reverenciam as 
árvores sagradas do barracão, batem cabeça no Itoto reverenciando as estrelas e compõe a roda para a 
realização do Xirê. Até a chegada de Iemanjá Ogunté que dança lentamente ao redor das estrelas sob a 
saudação de seus filhos. 

A festa de aniversário de Mãe Filhinha com rituais católicos em louvor a Nossa Senhora da Conceição, e 
rituais afro-brasileiros com as obrigações a Iemanjá Ogunté no espaço singular do barracão com as duas 
estrelas do Itoto, e as duas árvores sagradas que furam o telhado condensam os valores de culto, 
ancestralidade e parentesco da comunidade terreiro do Ilê Axé Itaylé.    
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O valor de culto no barracão desvela-se com a presença e a relação das árvores de Obaluaiê e do Caboclo 
Taquara com o Itoto, com suas estrelas, moradas de Iemanjá e Ogum, os Orixá regente e patrono 
respectivamente. Divindades que são os pares indissociáveis do terreiro, que possuem cada um o seu 
quarto de santo no templo: Ogum em seu quarto em frente ao barracão; e, Iemanjá a reinar no espaço do 
seu quarto dentro da Casa de Mãe Filhinha, cercada pelos assentos dos demais Orixá. Terreiro de Iemanjá 
com Ogum na frente, templo de Iemanjá Ogunté, cuja presença guia os mortais a dançarem ao redor das 
estrelas e em frente às árvores.  

O Itoto do Ilê Axé Itaylé, com o conjunto de suas estrelas cria simbolicamente, durante a temporalidade do 
Xirê, o axi mundi, o opô-orum aiê, o eixo de ligação entre o Orum e o Aiê. Durante o Xirê, dançando o 
Quebrado, os mortais saúdam os deuses e caboclos, batendo, inicialmente, a cabeça no chão em frente às 
árvores sagradas, em sua reverência e respeito; depois, antes de entrar na roda dirigem-se ao Itoto, nas 
duas estrelas e, também, batem a cabeça, reverenciando as divindades da casa. Estabelece-se aí a relação 
Itoto (estrelas), árvores sagradas, deuses e mortais unidos pelas festas: movimentos dos corpos em transe; 
músicas e cânticos do Nagô-Vodum.  

A festa, o Xirê, ao estabelecer a conexão e relação entre os elementos da quadratura fortalece o lugar, cria 
uma relação originária. Essas relações constroem e conservam a singularidade do lugar, da relação 
indissociável, formada por: elementos temporais, Xirê; e, espaciais, o Itoto: estrelas de Iemanjá (Salomão), 
de Ogum (Davi), e, árvores sagradas: Obaluaiê e Caboclo Taquara; possibilitam a parição única de uma coisa 
distante, os deuses. Itoto com suas estrelas em relação com as árvores sagradas, na temporalidade das 
festas do Nagô-Vodum em seu Quebrado, constitui algo único, irreprodutível, autêntico, concebido como o 
aqui e o agora da obra de arte na esfera do sagrado. Sua existência única no lugar onde ela se encontra, 
constituem-se no sentido de tudo o que foi transmitido pela tradição. Permanece, nesse lugar, composta 
por essas relações, o sistema dinâmico do axé.     

O valor de ancestralidade emerge da presença simbólica de Mãe Filhinha, fundadora e zeladora do terreiro, 
que passa suas tardes no barracão aos pés das árvores sagradas, envolta das estrelas fazendo seus chalés 
de renda. Ancestral vivo, cuja idade avançada (a atual Juíza Perpétua da Irmandade da Boa Morte), 
conhecedora de muitos feitiços e, sobretudo, de diversos remédios que curaram muitos desvalidos, lhe 
conferiu prestígio entre o povo-de-santo do Candomblé cachoeirano. Ela impõe com sua disciplina, 
autoridade, carisma e gentileza à conservação da tradição do Nagô-Vodum. Tradição caracterizada pela 
forma de dançar durante o Xirê, reverenciando as árvores sagradas batendo a cabeça, e no rodopio lento 
dos corpos em transe em volta das estrelas de Iemanjá e Ogum do Itoto no ritmo do Quebrado do Nagô-
Vodum de Cachoeira, seguida a risca pelos filhos-de-santo do templo, sob o olhar atento de Mãe Filhinha.  

Ao se conservarem o rito, através da forma de dança singular, e sua relação com o lugar particular do Xirê 
compostas pelas duas estrelas e as duas árvores sagradas, e da maneira de realizar as obrigações da casa, 
se conserva o lugar e a memória da casa, a tradição, legada por Mãe Filhinha. Conservar a tradição do 
Nagô-Vodum, os ensinamentos de Mãe Filhinha, é conservar, também, o teor de respeito, prestígio e 
legitimidade da comunidade terreiro do Ilê Axé Itaylé entre os demais terreiros de Cachoeira e São Félix 
que acompanham e atestam o rigor das obrigações ensinadas por Mãe Filhinha. O termo ''Casa de Mãe 
Filhinha'', extrapola a espacialidade e materialidade do terreiro, subjuga o nome do templo - Ilê Axé Itaylé -  
e passa ser o próprio Candomblé. A egbé tem no cuidado aos rituais ensinados por Mãe Filhinha, a maneira 
de fazer de Mãe Filhinha, a manutenção do sistema dinâmico do fluxo de axé do templo, a conservação da 
tradição do Nagô-Vodum do Ilê Axé Itaylé. 
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O valor de parentesco emerge do compromisso e comunhão dos filhos-de-santo do terreiro que moram em 
outras cidades do Recôncavo, Salvador e Região Metropolitana, que em sua maioria, também são membros 
da família biológica de Mãe Filhinha. Filhos de Filhinha que se juntam para a realização das obrigações com 
os Orixá e Caboclos durante o ciclo das festas, notadamente, nos meses de janeiro, julho e no aniversário 
da fundadora, quando passam a habitar no Ilê Axé Itaylé, e aqueles que moram em sua volta, nas 
circunvizinhanças, passando a frequentá-lo diariamente, e a dormir dentro do terreiro, em certos rituais. 
Durante esse período a egbé junta esforços financeiros e materiais, mantendo as relações de ajuda mútua, 
e os laços de cooperação tanto para as obras de conservação e ampliação do templo, em suas 
transformações contínuas, no tempo espiralado, quanto para a conservação da tradição da casa, dos rituais 
e obrigações. Festas que tecem, tal como Mãe Filhinha tece suas rendas, as relações de parentesco: de 
sangue e de santo. E, tem no lugar singular da festa no Itoto, com suas estrelas envoltas das árvores 
sagradas o lugar de aglutinação da família, o lugar da tessitura da família do Ilê Axé Itaylé. O lugar da festa, 
da relação originária, cria na temporalidade do Xirê o ápice da tessitura familiar, que possibilita o pleno 
desenvolvimento do sistema dinâmico de axé. 

Essa peculiaridade em que as árvores sagradas que são moradas de Orixá, Vodum, Inquices e Cablocos 
constituindo lugares onde se realizavam obrigações e rituais anuais, e em torno dos quais se organizaram 
os cultos afro-brasileiros no recôncavo baiano dando origem a egbés, aos terreiros e suas arquiteturas 
criando a relação singular entre as estrelas do Itoto com essas árvores sagradas, que nascem do chão e 
furam os telhados dos barracões, compondo o espaço da festa, do Xirê, acontece, além do Ilê Axé Itaylé, 
também, em outros terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix, como: Raiz de Airá; Capivari-Pé da 
Cajá, ambas da nação Nagô-Vodum (ver Fig. 14 e 15):  

 
 
 
 
 

Fig. 14: Árvores sagradas, assentos de Obaluaiê furando o telhado do barracão do Capivari, São 
Félix. Data: 2011. 
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Em Cachoeira e São Félix, as árvores sagradas (assentos de Orixá e Caboclos), também furam os telhados 
dos Ilê Orixá (templos dos Orixá), e os telhados das casas dos Caboclos, tal como acontece nos barracões. 
Isso, como vimos no Ilê Axé Itaylé, Capivari-Pé da Cajá, e Raiz de Airá, não ocorre por causa da falta de 
espaço físico, mas sim por que eram lugares sagrados onde realizavam-se rituais nos espaços livres dessas 
cidades, anteriores a existência dos terreiros, e a partir dos quais organizaram-se esses templos. As árvores 
sagradas tornam-se os elementos geratrizes das arquiteturas dos terreiros da região.  

Fig. 15: Árvores sagradas, assentos de Obaluaiê furando o telhado do barracão do Raiz de Airá, São 
Félix. Data: 2011. 
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Nos terreiros de Salvador e Região Metropolitana, as divindades e ancestrais (caboclos), podem estar 
assentados tanto nos pepelês dentro dos quartos dos Orixá e Caboclos, quanto nos seus respectivos Ilê 
Orixá e Casas de Caboclos, ou, ainda, encontram-se assentados em pedras ou em árvores sagradas na mata 
sagrada e em locais semi-públicos nos terreiros. Juana Elbein dos Santos caracteriza os assentos de Orixá, 
destacando a sua presença em árvores sagradas onde é fixado o axé da divindade, quando plantada, e em 
cujos pés são depositas as oferendas ou, ainda, em templos, os Ilê-Orixá. Trata, portanto, os assentos 
presentes em duas situações: em templos; e, árvores sagradas. Nos templos: 

O ''terreiro'' concentra, num espaço geográfico limitado, os principais locais e as regiões 
onde se originaram e onde se praticam os cultos da religião tradicional africana. Os òrìsà 
cujos cultos estão disseminados nas diversas regiões da África Yorùbá, adorados em vilas e 
cidades separadas e ás vezes bastante distantes, são contidos no ''terreiro'' nas diversas 
casas-templos, os ilé-òrìsà. [...] Cada casa - ilé-òrìsà – contém o ''assento'' consagrado ao 
òrìsà – ìdí-òrìsà – que é objeto de adoração comum, chamado àjobo. A cada entidade 
sobrenatural correspondem ''assentos'' específicos e os elementos que os compõem 
expressam os diversos aspectos do òrìsà cuja natureza simbolizam (Santos, 1986, p.35).  

E, nas árvores sagradas: 

Ògún está profundamente ligado ao mistério das árvores e consequentemente a Òrìsàlá. 
Seu ''assento'' é ''plantado'' ao pé de um igì-ìyeyè (Spondias Latea ou Spondias Monbin) 
(cajazeira) no Brasil, ou ao pé de um odán, de um akòko ou de um àrábà na Nigéria e no 
Daomé, e rodeado por uma perene cerca de pèrègun (Dracaena Fragrans), chamada 
Espada de Ògún no Brasil. Ás vezes seu ''assento'' também é ''plantado'' ao pé de um igí-
òpe, cujos troncos simbolizam a matéria individualizada dos òrìsà-funfun e 

particularmente de Òsàlá (Santos, 1986, p.92).  

Roger Bastide trás, também, observações tanto dos assentos dos Orixá colocados nos pepelês dos quartos 
dos santos e, principalmente, nos seus templos por excelência, os Ilê Orixá, quanto dos assentos dos Orixá 
fixados em árvores sagradas:  

O ilê-orixá é antes de mais nada um templo e, como tal, guarda todos os objetos nos quais 
as divindades foram fixadas: pedras, pedaços de ferro, tambores etc.,[...]. Como já 
indicamos, distinguem-se no templo os orixás do ar livre e os outros orixás. Os primeiros, 
Omolu, Ogum, Oxóssi, têm seus santuários separados do corpo do edifício; mas, esteja o 
quarto do orixá no interior ou no exterior da casa, seja-lhe ou não dado um nome especial 
(sala do trono de Xangô, sala do tanque de Iemanjá...), todos são pejis; ali se encontram, 
em travessas ou em pratos, as pedras ''feitas'', com os alimentos que lhes foram 
oferecidos, tudo recoberto por toalhas bordadas, as insígnias das divindades, e ás vezes 
esculturas africanas ou imagens de santos católicos. [...] Vê-se também muitas vezes, nas 
moitas emaranhadas, uma ou duas árvores cujos galhos trazem pendurados pedaços de 
pano branco chamados ojás, e ao pé dos quais se encontram garrafas, pratos, recipientes 
de toda espécie. Uma dessas árvores, a gameleira-branca (Ficus doliaria, religiosa) é 
identificada com o Iroco, a árvore sagrada dos africanos, e é preparada exatamente como 
se prepara uma pedra ou uma filha-de-santo, isto é, fixando-se dentro dela a divindade; 
daí por diante torna-se objeto de culto, não pode mais ser tocada por ninguém, e, se lhe 
cortassem os galhos, deles correria sangue (Bastide, 2011, p. 80)       
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Vemos em Bastide e, também, em Juana Santos, que centraram seus estudos nas grandes casas de 
Candomblé de Salvador, que as árvores sagradas (onde geralmente assentam-se os Orixá do mato), são 
fixadas o axé da divindade, e que todos os sacrifícios de animais votivos e oferendas de comidas sagradas e 
bebidas se fazem aos seus pés, rente ao chão. As árvores sagradas, portanto, são assentos autônomos, 
livres, geralmente de um Orixá vinculados ao mato, sem precisar de nenhum elemento construtivo sagrado 
auxiliar, porque essas árvores foram plantadas com o axé da divindade. A árvore é a própria divindade. E, 
se contrapõem, como nos trás Bastide e Juana Santos aos templos dos Orixá ou os quartos dos Orixá 
(quarto dos santos), geralmente vinculados aos Orixá urbanos, que possuem em seu interior os altares 
sagrados, o pepelê, onde são dispostos os assentos das divindades com seus respectivos elementos 
simbólicos.  

Em Cachoeira e São Félix as divindades não habitam em um ou outro, mas podem estar, simultaneamente, 
em ambos. Os pepelês com os assentos dos deuses relacionam-se com as árvores sagradas, edificando a 
morada peculiar dos deuses, criando uma relação própria, uma relação indissociável, onde o pepelê e a 
árvore sagrada são uma coisa só. As árvores sagradas podem emergir tanto de um pepelê circular que 
abraça e envolve as árvores sagradas com os diversos elementos simbólicos característicos do assento da 
divindade, como ocorre nos terreiros do Capivari-Pé da Cajá, Raiz de Airá e o próprio Ilê Axé Itaylé da nação 
Nagô-Vodum, quanto, as árvores sagradas podem emergir, também, em frente aos pepelês dentro dos Ilê 
Orixá e Casas de Cablocos, rasgando, também, seus telhados, como acontece nos terreiros: Raiz de Airá, 
Lobanekum, da nação Nagô-Vodum; e, o Rosarinho, Ilê Axé Ogunjá, da nação Ketu. Essas duas situações na 
realidade são manifestações de uma mesma e peculiar relação entre assentos de divindades nos pepelês e 
assentos de divindades nas árvores sagradas, que podem estar juntos, concomitantes, inter-relacionados, 
criando uma relação, construindo um lugar próprio, através de uma particular instância da quadratura, uma 
morada peculiar dos Orixá, filhos-de-santo, Orum e Aiê.  

No Lobanekum, na Terra Vermelha, localidade rural de Cachoeira o assento de Ogum e seu respectivo 
pepelê no Ilê Orixá de Ogum cuja árvore sagrada furava o telhado, foram, recentemente, transferidos para 
quarto dos Orixá dentro do templo, onde estão reunidos todos os assentos dos Orixá, porque, segunda a 
Ialorixá do Lobanekum, Mãe Maria Lúcia Barreto dos Santos, foi construído ao lado do templo de Ogum a 
Casa de Exu, e segundo a tradição desse templo, o Ilê Orixá de Exu têm que ficar sozinho, isolado no espaço 
do terreiro. Existe hoje em dia apenas as ruínas das fundações da Casa de Ogum (ver Fig. 51).    

Os terreiros de Cachoeira e São Félix, principalmente, os da nação Nagô-Vodum têm nas árvores sagradas 
que furam os telhados dos barracões, Ilê Orixá e Casa de Caboclos um aspecto espacial simbólico que os 
diferenciam, que lhes atribui particularidade, peculiaridade, singularidade, que lhes é próprio, o elemento 
de ‘’permanência’’ da arquitetura dos terreiros, e a partir dos quais toda a arquitetura se movimenta, 
cresce e transforma-se regida pelo sistema dinâmico do fluxo de Axé, pelas festas e ritos, e pelo tempo 
espiralado de Exu, tornando-se arquiteturas em eterno movimento e devir, em arquiteturas em transe. 
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GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL:  
DIAGNÓSTICO DA ATUAÇÃO DO ESTADO EM SÍTIO TOMBADO 

MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE:  
DIAGNOSIS OF THE STATES’S PERFORMANCE IN A LISTED AREA 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL:  
DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO EN UN SÍTIO ACAUTELADO 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O objetivo deste trabalho é elaborar um diagnóstico de gestão da atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) -  principal órgão do Estado responsável pela preservação e salvaguarda do patrimônio cultural 
brasileiro - no conjunto arquitetônico e paisagístico do município de Porto Seguro, no período de 2010 a 2017. Foi 
desenvolvido um processo metodológico a partir de levantamento dos principais instrumentos de gestão do patrimônio 
cultural utilizado pelo Estado, os quais foram divididos em partes: a) instrumentos de conhecimento e identificação; b) 
instrumentos referentes aos procedimentos de fiscalização e c) instrumentos referentes à autorização de intervenção 
do patrimônio. Os documentos coletados foram sistematizados em dados a partir de tabelas, gráficos e mapeamentos 
elaborados pelo autor que revelam em números como se deu a gestão do Iphan no território. A análise foi realizada de 
forma quantitativa e descritiva a partir da Matriz SWOT e confrontados com referencial teórico de recortes históricos 
destacados na implantação da política de preservação do patrimônio cultural de Porto Seguro, como o Projeto Piloto 
(IPHAN, 2000) de aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Tal feito assume grande importância, 
uma vez que instrumentaliza juridicamente a atuação do Iphan em âmbito nacional e dá diretrizes para subsequente 
normatização e melhor atuação do Estado no sítio tombado. Deseja-se que este trabalho possa estimular e subsidiar a 
normativa da poligonal tombada do município de Porto Seguro, assim como o desenvolvimento de estratégias e novas 
pesquisas sobre gestão do patrimônio cultural tombado e seus efeitos na sua preservação e salvaguarda. 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural; gestão do patrimônio; instrumentos de gestão.  

ABSTRACT: 
The objective of this article is to elaborate a diagnosis of the performance of the Institute of National Historic and Artistic 
Heritage (Iphan) - the main institution of the State responsible for the preservation and safeguarding of Brazilian cultural 
heritage - in the architectural and landscape complex of the municipality of Porto Seguro, in the period from 2010 to 
2017. A methodological process was developed based on a survey of the main instruments for the management of 
cultural heritage used by the Federal Government, which were divided into parts: a) knowledge and identification 
instruments; b) instruments related to the inspection procedures and c) instruments regarding the authorization of 
intervention of the equity. The collected documents were systematized in data from tables, graphs and mappings 
elaborated by the author that reveal in numbers how the management of Iphan in the territory was given. The analysis 
was carried out quantitatively and descriptively from the SWOT Matrix and confronted with a theoretical reference of 
historical cutbacks highlighted in the implementation of the policy of preservation of the cultural heritage of Porto 
Seguro, such as the Pilot Project (IPHAN, 2000) for the application of the National Inventory of Cultural References (INRC). 
This achievement is of great importance, since it legally equips Iphan's work at the national level and gives guidelines 
for subsequent regulation and better performance of the Government on the area. It is hoped that this work can 
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stimulate and subsidize the polygonal normative of the city of Porto Seguro, as well as the development of strategies 
and new researches on the management of the cultural heritage listed and its effects in its preservation and safeguard. 
KEYWORDS: cultural heritage; heritage management; management instruments.   

RESUMEN: 
El objetivo de este trabajo es elaborar un diagnóstico de gestión de la actuación del Instituto del Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional (Iphan) – institución del Estado responsable por la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural 
brasileño - en el conjunto arquitectónico y paisajístico del municipio de Porto Seguro, en el período de 2010 a 2017. Se 
desarrolló un proceso metodológico a partir del levantamiento de los principales instrumentos de gestión del patrimonio 
cultural utilizado por el Estado, los cuales fue dividido en partes: a) instrumentos de conocimiento e identificación; b) 
instrumentos referentes a los procedimientos de fiscalización y c) instrumentos referentes a la autorización de 
intervención del patrimonio. Los documentos colectados fueron sistematizados en datos a partir de tablas, gráficos y 
mapeamientos elaborados por el autor que revelan en números como se dio la gestión del Iphan en el territorio. El 
análisis fue realizado de forma cuantitativa y descriptiva a partir de la Matriz SWOT y confrontados con referencial 
teórico de recortes históricos destacados en la implantación de la política de preservación del patrimonio cultural de 
Porto Seguro, como el Proyecto Piloto (IPHAN, 2000) de aplicación del Inventario Nacional de Referencias Culturales 
(INRC). Tal hecho asume gran importancia, una vez que instrumentaliza jurídicamente la actuación del Iphan a nivel 
nacional y da directrices para mejor actuación del Estado en el sitio acautelado. Se desea que este trabajo pueda 
estimular y subsidiar la normativa de la poligonal acautelada del municipio de Porto Seguro, así como el desarrollo de 
estrategias y nuevas investigaciones sobre gestión del patrimonio cultural y sus efectos en su preservación y 
salvaguardia. 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio cultural; gestión del patrimonio; instrumentos de gestión. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um diagnóstico de gestão da atuação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) -  principal órgão do Estado responsável pela preservação do patrimônio 
cultural brasileiro -  no conjunto arquitetônico e paisagístico do município de Porto Seguro (Figura 1). A partir 
desta análise, gerar subsídios para a elaboração de critérios claros de normatização da poligonal tombada do 
município e para o desenvolvimento de estratégias de gestão do seu patrimônio cultural.   

O conjunto histórico e paisagístico de Porto Seguro, tombado através do processo 800-T de 1968 e convertido 
em Monumento Nacional pelo Decreto nº72.107 de 1973, foi inscrito no livro Histórico sob o nº446 e no livro 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico sob o nº62 em março de 1974. 

O perímetro de sua poligonal de proteção (Figura 2) foi, ainda, rerratificado pela Portaria Ministerial nº140 
de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2000 sem, contudo, possuir normativa 
específica, o que dificulta a gestão do sítio tombado e torna o papel do técnico muito mais trabalhoso e 
delicado na tomada de posicionamento crítico pela não existência de parâmetros e critérios específicos. 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.  
Fonte: Freitas, A. S, 2014. 

Quase vinte anos após a redefinição da poligonal tombada, o Iphan inicia os primeiros estudos para a 
elaboração de normativa, a partir do Edital de Seleção (BRASIL, 2017) do seu mestrado profissional: 

Tendo em vista as múltiplas demandas pela elaboração de Normas de Preservação para as 
áreas tombadas, [...] desenvolver estudos sobre os valores atribuídos ao Conjunto de Porto 
Seguro, buscando entender a significância cultural do lugar, gerando subsídios para a 
elaboração de critérios claros para o desenvolvimento de estratégias de gestão do 
patrimônio tombado. 
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A prática diária no Escritório Técnico do Iphan em Porto Seguro1 que o mestrado profissional fornece uma 
apreensão espacial sobre o sítio tombado de Porto Seguro e suas complicações. A oportunidade de 
acompanhar vistorias de fiscalização e elaborar minutas de pareceres técnicos de processos administrativos 
do Iphan evidencia a dificuldade de tomar um posicionamento sem uma regularização específica do sítio 
tombado, o que torna o papel do técnico muito mais árduo pela não existência de normativa específica para 
a região. 

 

Figura 2: Poligonais de proteção do patrimônio natural e cultural existentes em Porto Seguro sobrepostas.  
Fonte: Mapa elaborado pelo autor baseado em dados do IBGE, ICMBios e Iphan.  
Base cartográfica disponível em <https://www.bing.com/maps?FORM=Z9LH3>. 

 

                                                           

1 O Mestrado Profissional do Iphan faz com que o mestrando fique locado em uma de suas unidades, sendo-lhe demandados 

trabalhos práticos como ações de fiscalização e vistorias in loco, elaboração de minutas de parecer técnico e relatórios fotográficos, 
reuniões relacionadas às políticas de salvaguarda do patrimônio, dentre outras atividades interdisciplinares da instituição. Essa rotina 
o deixa familiarizado com os afazeres desta autarquia, voltados à preservação, salvaguarda e fomento do patrimônio cultural. 
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A inexistência desses parâmetros para a gestão da poligonal tombada de Porto Seguro também tem gerado 
diversos problemas, como: a) múltiplas interpretações do técnico responsável na emissão de pareceres e 
posicionamentos sobre intervenções arquitetônicas e urbanas no sítio classificado; b) conflitos entre 
proprietários de bens imóveis e poder público; c) desconhecimento das formas de uso e ocupação do sítio 
pela população local; d) atuação distinta de competências (ambientais, sociais, econômicas e culturais) entre 
os órgãos do Estado sobre a mesma área.  

A implementação de um sistema de normatização para fiscalização em sítios históricos, com parâmetros 
urbanísticos e construtivos específicos, contribuiria com a gestão do patrimônio cultural e sua consequente 
salvaguarda, principalmente se incorporado novas abordagens sobre o modo de preservar e gerir este 
patrimônio, por meio da revisão dos valores atribuídos e participação coletiva da comunidade local. Nesse 
contexto, percebeu-se que o primeiro passo a ser realizado seria a elaboração de diagnóstico de gestão de 
Porto Seguro a partir da atuação do Iphan no sítio tombado, o que será apresentado a seguir.  

PROCESSO METODOLÓGICO ADOTADO 

Tendo em vista a normatização do sítio tombado de Porto Seguro, há vários aspectos do pensamento de 
Beatriz Kühl (2016) e José Reginaldo Gonçalves (2015) que servem como fundamentação para o 
desenvolvimento de tais atividades. Kühl (2016, p. 65), por exemplo, destaca a importância de critérios e 
abordagens teórico-metodológicas do campo do patrimônio para compreender como se deve intervir no 
bem cultural: 

A atuação em bens culturais exige estudos aprofundados, não admite simplificações, nem 
aplicações mecânicas de fórmulas: daí a necessidade de trabalhar princípios, ou critérios de 
atuação (e não regras fixas) para fundamentar propostas. 

Logo, há a necessidade de ir em busca de experiências bem-sucedidas de normatização e regularização do 
patrimônio tombado no Brasil e no mundo para embasar a escolha de qual metodologia é a mais pertinente 
a se aplicar no caso em questão. Arantes (2012, p. 112) já direciona um caminho ao afirmar que “o tripé” de 
procedimentos que confere consistência para proteger o patrimônio é:  

1) sua delimitação precisa; 2) a identificação tecnicamente correta e completa dos valores 
que lhe são atribuídos; e 3) a documentação consistente das evidências que sustentam tal 
atribuição de valor ou valores. 

A partir desse entendimento, assim como a assimilação das relações estabelecidas entre usufruidores e o 
sítio histórico e paisagístico e demais áreas circunvizinhas, buscou-se melhor estratégia para a execução de 
diagnóstico e elaboração de zoneamento da poligonal tombada de Porto Seguro. Tal feito assume grande 
importância, uma vez que instrumentaliza juridicamente a atuação do Iphan em âmbito nacional e dá 
diretrizes para subsequente normatização.  

Foi desenvolvido um processo metodológico para o desenvolvimento de diagnóstico de gestão do Iphan no 
sítio tombado de Porto Seguro, o qual destrincharemos a seguir: 

                 - Levantamento de todos os processos administrativos do escritório, evidenciando a quantidade de 
pareceres, vistorias, relatórios fotográficos, informações técnicas e outras demandas que foram realizadas 
entre 2010 e 2017, sistematizando em dados a sua gestão e atuação a partir de gráficos que revelem, em 
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números, como se dá o seu trabalho e onde, geograficamente, foram ou são as suas maiores demandas. Foi 
considerado esse o recorte de tempo (2010-2017) para se ter entendimento de como a poligonal 
estabelecida nos anos 2000 tem interferido, ou não, na atuação do Escritório a partir da vigência das Portarias 
nº187/2010, referente aos “procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e 
atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado” (BRASIL, 2010) e nº240/2010, que dispõe sobre a 
regularização do processo de fiscalização e intervenção em bens edificados e áreas de entorno; 

                 - Análise SWOT: O termo SWOT é o acrônimo para Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças) que traduzimos para o português para a sigla FOFA. É por 
meio da matriz SWOT que é possível entender o objeto de estudo através das variáveis internas (Fortalezas 
e Fraquezas) e externas (Oportunidades e Ameaças). Por meio desses dados também é possível tanto 
condicionar/limitar ou viabilizar/alavancar os projetos e as ações no âmbito da gestão territorial obtendo um 
diagnóstico da atuação do poder público frente aos desafios da dinâmica, no caso específico deste trabalho, 
da gestão sobre o patrimônio cultural tombado. 

LEVANTAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

A maior parte das fontes utilizadas nesse artigo foi coletada a partir do levantamento dos principais 
instrumentos de gestão do patrimônio cultural utilizado pelo Estado, os quais foram divididos em partes: a) 
instrumentos de conhecimento e identificação; b) instrumentos referentes aos procedimentos de fiscalização 
e c) instrumentos referentes à autorização de intervenção do patrimônio. 

Foram levantados uma gama de documentos elaborados pelo Iphan, dentre eles, os inventários dos bens 
culturais de Porto Seguro, assim como autos de infração, notificações, termos de embargo, pareceres 
técnicos e requerimentos de intervenção no patrimônio cultural do município que geraram processos 
administrativos, abertos ou arquivados, no Escritório Técnico de Porto Seguro (ETEC-PS) e na 
Superintendência do Iphan na Bahia, uma vez que por meio destes podem ser encontradas informações 
relevantes sobre a ocupação do território. 

Foi um árduo trabalho de leituras de fundamentação teórica que possibilitou um adiantar no levantamento 
de dados, que foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica e documental, analisados de forma descritiva e 
confrontados com referencial teórico de recortes históricos destacados na implantação da política de 
preservação do patrimônio cultural de Porto Seguro.  

O Iphan desenvolveu diversos processos metodológicos de coleta de informações sobre o patrimônio, desde 
as viagens de Mário de Andrade em missão ao Nordeste, “de caráter científico” (CHUVA, 2011, p. 150) até os 
contemporâneos inventários participativos que, numa construção coletiva, incentivam a participação da 
população local e dos próprios detentores2.  

No âmbito de Porto Seguro, identificamos que há duas experiências de desenvolvimento de inventário do 
patrimônio. O INBI-SU (IPHAN, 2001) e o INRC (IPHAN, 2000), ainda numa segregação do patrimônio cultural 
entre bens materiais e imateriais. O primeiro foi desenvolvido por técnicos do próprio Iphan junto à Fundação 

                                                           

2 O Iphan possui vasta publicação que fomenta educação patrimonial a partir de uma troca de conhecimento entre a comunidade 
local e seus técnicos, orientando a construção coletiva de inventários de identificação (IPHAN, 2000; IPHAN 2007, IPHAN 2012; IPHAN, 
2016). 
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de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG e o segundo foi através da contratação de uma equipe 
multidisciplinar de especialistas por meio da empresa Andrade Arantes – Consultoria e Projetos Culturais.   

Não se buscou entrar na questão da historicidade e importância do instrumento inventário per se, já que há 
uma vasta bibliografia sobre este tema (MOTA & SILVA, 1998; TELLES, 2007; CARVALHO & AMARAL, 2011; 
SANTOS, 2013), tampouco realizar uma análise qualitativa dos inventários de Porto Seguro, pois seria uma 
questão muito mais profunda para ser desenvolvida em apenas um tópico deste trabalho. A intenção foi 
compreender em qual contexto e como os inventários foram aplicados e desenvolvidos, assim como suas 
consequentes reverberações, principalmente no âmbito da gestão patrimonial. 

O INBI-SU foi criado na década de 80, dialogando com a Constituição Federal de 1988 que coloca o inventário 
como um dos instrumentos de acautelamento e preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, sendo dever 
do Estado garantir acesso às fontes de informação relacionadas à cultura nacional, assim como sua 
valorização e difusão. 

Embora já tenha passado por longo processo patrimonial, o INBI-SU de Porto Seguro só foi desenvolvido em 
2001, talvez numa resposta às discussões das celebrações ocorridas no município do V Centenário da 
chegada dos portugueses em terras ameríndias.  

Fez-se uma busca do inventário de Porto Seguro na Superintendência do Iphan na Bahia, assim como no 
Escritório Técnico de Porto Seguro (ETEC-PS). Não foi encontrado em sua completude. Por conta dessa 
demanda e solicitação do ETEC-PS, a bibliotecária da Superintendência3 solicitou o material para o arquivo 
de Brasília, que nos foi disponibilizado de maneira também incompleta. Até então não tivemos acesso, por 
exemplo, à pesquisa histórica citada no Relatório da Atuação do Ministério da Cultura e do Iphan no Museu 
Aberto do Descobrimento (MINC, 2001, p. 25) que afirma:  

[...] a pesquisa histórica fez a identificação de fontes documentais sobre a história da região, 
produzindo mais de 170 registros, cujo conteúdo, associado às análises do conjunto de 
informações levantadas [essas análises foram disponibilizadas], forma base essencial para 
o conhecimento mais aprofundado dos contornos culturais e históricos desses sítios 
urbanos. 

No arquivo do Escritório Técnico do Iphan em Porto Seguro há a coletânea de nove CD-ROMs contendo o 
levantamento4 realizado nos cinco distritos do município (Porto Seguro – cidade alta e cidade baixa –, Arraial 
D’Ajuda, Trancoso, Vale Verde e Caraíva) e do município vizinho de Santa Cruz de Cabrália, que também 
possui seu conjunto urbano tombado, ao todo, foram inventariados cerca de 800 imóveis (MINC, 2001, p. 
24). 

Paralelamente à elaboração do INBI-SU de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, também houve o 
desenvolvimento do INRC no mesmo sítio. O Ministro da Cultura, a partir da Portaria nº37/1998, institui uma 
comissão com o objetivo de elaborar proposta visando a regulamentação para o acautelamento do 
patrimônio imaterial brasileiro. O Iphan também vai ao encontro dessa discussão e propõe a elaboração de 

                                                           

3 E-mails trocados com a servidora Ana Teresa G. S. de Matos, responsável técnica pelo arquivo e biblioteca do Iphan-BA. 

4 O levantamento encontrado nos CD-ROMs contém a) base de dados, b) planta cadastral, c) planta dos imóveis, d) fotografia dos 
imóveis e e) maquete eletrônica do sítio. 
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um processo metodológico que pudesse ser adotado pelo inventário do patrimônio imaterial, instrumento 
que contribuiria também para a implementação do Decreto nº3551/2000. 

Assim surge o projeto piloto do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), que viria a ser o principal 
instrumento de identificação e conhecimento do patrimônio cultural imaterial. O Departamento de 
Identificação e Documentação do Iphan (DID) convida Antônio Arantes5 - que também era membro da 
comissão instituída pela Portaria nº37/1998 - para coordenar a equipe multidisciplinar que seria responsável 
pela formulação dessa metodologia6. 

O desenvolvimento deste projeto piloto ocorre no município de Porto Seguro, abrangendo os seus principais 
distritos e dois municípios vizinhos devido aos seguintes fatores, conforme Manual de Aplicação do INRC 
(2000, 33): 

Essa vasta região do sul da Bahia, com 1.200 km2 de área, abrangendo três municípios e 
várias aldeias e terras indígenas foi escolhida não só em virtude de ter sido delimitada 
juridicamente para fins da implantação de uma política cultural unificada no âmbito federal 
(o programa cultural do MADE)7, mas também por possuir certa unidade em termos de 
formação histórica, e por vir sofrendo em décadas recentes os efeitos de um mesmo 
processo de incorporação pelos negócios associados ao turismo.  

Em 2015, Sara Morais e Rodrigo Ramassote entrevistam Arantes (2015)8, que discorre sobre o percurso inicial 
da aplicação do INRC em Porto Seguro e desdobramentos posteriores, dos quais destaca-se pontos que 
ajudam a compreender como tal instrumento foi desenvolvido no município. 

Arantes afirma que, diferentemente da aplicação do INBI-SU, os técnicos do Iphan “colaboraram para a 
criação dessa metodologia com sua experiência enquanto gestores da área, não enquanto pesquisadores”, 
o que demonstra um certo afastamento dos mesmos do processo de desenvolvimento do INRC: 

Eles forneceram parâmetros derivados de suas expectativas e necessidades; mas a 
construção de um instrumento que pudesse ser aplicado nacionalmente e que permitisse 
elaborar algum tipo de síntese dos resultados obtidos em campo, isso foi feito pela equipe 
montada pela empresa de consultoria Andrade e Arantes – Consultoria e Projetos Culturais. 
A metodologia do INRC foi construída em campo, graças à experiência, persistência e 
competência de um grupo de pesquisadores especialmente selecionados (Arantes et al. 
2015, 235). 

Havia, contudo, um consenso de que o inventário fosse utilizado como parâmetro para melhor gestão do 
patrimônio cultural (ARANTES et al 2015, p. 243): 

                                                           

5 Foi presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (1983-
1984), e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2004-2006). Cientista social pela USP, Mestre em Antropologia 
social pela USP e PhD. pela Universidade de Cambridge (King’s College). 

6 Portaria publicada no Diário Oficial da União, em 06 de março de 1998. 

7 Arantes decide se limitar à área da poligonal delineada para o MADE no Decreto nº 1874/96. 

8 Entrevista publicada na Revista CPC, São Paulo, em dezembro de 2015. (ARANTES et al, 2015). DOI: 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v0i20p221-260. 
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É interessante lembrar, mais uma vez, que esta abordagem [adotada para a construção do 
projeto-piloto] do INRC não responde a limites e parâmetros acadêmicos, exclusivamente; 
mas, além destes, a limites e parâmetros de ação – ou seja, práticos – e para a ação, ou seja, 
que se tornam normativos quando integrados à política pública a que deverão servir.9 

E, desta maneira, deveria existir uma integração dos inventários relativos ao patrimônio material (INBI-SU) e 
imaterial (INRC), não bastando “simplesmente agregar informações de natureza sociocultural aos 
instrumentos de inventário arquitetônico e urbanístico existentes”, mas sim articular as dimensões do 
tangível e intangível do patrimônio cultural a ser salvaguardado.  

Por fim, o entrevistado traz alguns questionamentos que também foram motivação para o desenvolvimento 
deste artigo, no sentido de como os inventários não devem ser vistos somente como instrumentos de 
identificação e conhecimento, mas podem contribuir para a gestão do patrimônio (ARANTES et al, 2015, p. 
250): 

[...] o que se faz com tantas informações? Para que servem todas essas informações 
produzidas pelos inventários? Se a instituição não tiver uma resposta clara a essa pergunta, 
a atividade de inventariação torna-se um desperdício enorme de recursos financeiros, de 
tempo, de inteligência, de criatividade. Leva a se produzir uma massa de dados de pouca 
utilidade do ponto de vista da salvaguarda, que é o objetivo desta política.  

Na tentativa de responder tais questionamentos, trazemos a problemática da dificuldade de acesso às 
informações produzidas, que, inclusive foi uma das motivações da entrevista. Arantes chega a afirmar que 
“o trabalho [...] está sendo divulgado ou transmitido de modo incompleto”, sendo ratificado pelos autores 
ao informar no pé de página da entrevista que “o material de Porto Seguro nunca foi impresso”. 

O Relatório da Atuação do Ministério da Cultura e do Iphan no Museu Aberto do Descobrimento (IPHAN, 
2001, p. 29) indica que os produtos resultantes do INRC de Porto Seguro foram: 30 painéis temáticos para 
exposição permanente; CD para veiculação em meio multimídia; Guia Cultural do Museu Aberto do 
Descobrimento e Inventário de Referência Cultural, composto por três volumes. 

Assim como no levantamento de material sobre o INBI-SU, foi realizada uma busca na Superintendência do 
Iphan na Bahia e no ETEC-PS, onde os produtos supracitados do INRC foram encontrados também 
parcialmente.  

Deste material, somente o Guia Cultural, que aborda uma síntese do INRC de maneira pedagógica, foi 
encontrado de maneira mais acessível. Este material está disponível na Superintendência da Bahia (único 
exemplar) e no Escritório Técnico de Porto Seguro (onde há inúmeros exemplares lacrados e não utilizados, 
por um período de 18 anos) que em tese, deveriam ser distribuídos para fomento de pesquisas e promoção 
de Educação Patrimonial.  

A ausência do material completo tanto do INBI-SU, como do INRC do munícipio leva a inferir que, até então, 
os inventários desenvolvidos foram tratados como instrumento de conhecimento e identificação, não sendo 
utilizados por parte do Iphan como mecanismo de gestão do patrimônio cultural. 

                                                           

9 Destaque do autor. 
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Compreende-se que os inventários, pelos dados coletados e fornecidos, são os principais balizadores para 
qualquer planejamento de gestão a ser realizado no âmbito de salvaguarda do patrimônio cultural e, 
inclusive, subsídio para a elaboração de critérios de normatização para a poligonal tombada do município. 
Porém, será necessária uma avaliação qualitativa de tais dados, entendendo a conjuntura no qual os mesmos 
foram realizados e seus respectivos autores para possíveis atualizações e até revisão dos dados. 

Instrumentos referentes aos procedimentos de fiscalização 

Com o objetivo de regular os procedimentos de fiscalização do patrimônio, foi criada a Portaria nº187 de 
junho de 2010, que “dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas 
e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado”. Tais procedimentos visam fazer-se cumprir as 
disposições do Decreto-Lei nº 25/37, no que se refere a aplicação de multas por infrações contra bens 
culturais de natureza material. Dentre os recursos institucionalizados, encontram-se a Notificação para 
Apresentação de Documentos (NAD), o Auto de Infração e o Termo de Embargo, os quais são meios legais 
de se proteger o patrimônio edificado. 

Foi realizado no ETEC-PS um levantamento do quantitativo de aplicação desses procedimentos para uma 
análise da atuação de fiscalização e gestão do Iphan no município de Porto Seguro. Além desses documentos, 
também foram contabilizadas as quantidades de memorandos e Informações/Notas Técnicas elaboradas. 

Vale destacar que no período de análise (2010-2017), o ETEC-PS passou por quatro gestões de chefia 
diferentes, a saber: Cássia Boaventura, Karenina Méndez, Felipe Musse e o atual chefe Fernando Medeiros, 
todos com graduação em arquitetura e urbanismo. Além da chefia, a equipe conta apenas com mais um 
servidor técnico de fiscalização, um técnico administrativo e dois servidores terceirizados de serviços gerais 
e segurança. Atualmente, o bolsista do mestrado profissionalizante do Iphan, graduado em arquitetura e 
urbanismo, complementa os recursos humanos do Escritório. 

O levantamento foi realizado a partir das minutas de relatórios mensais e anuais dos respectivos chefes para 
a coordenação técnica da Superintendência do Iphan na Bahia. As minutas podem não trazer uma garantia 
plena de que todas as informações ali descritas foram transcritas tais quais nos documentos originais, todavia 
foi de entendimento que as eventuais divergências não trariam prejuízo para o levantamento quanto à 
questão da quantidade de documentos gerados. 

Um relatório do período dos anos 2010 a 2016, de Fernando Medeiros, especificamente, muito contribuiu 
com o levantamento dos dados que serão apresentados a seguir. As informações também foram 
confrontadas - em parte, corrigidas - com os canhotos de fiscalização encontrados no ETEC-PS, gentilmente 
cedidos pelo servidor Cláudio Cruz. 

Os dados referentes às NAD’s dos anos de 2010, 2011, 2014 e 2015, assim como dos Termos de Embargo de 
2014 e Autos de Infração de 2015 não foram encontrados, nem citados nos relatórios analisados. Não houve 
tempo hábil para averiguar se tais informações estão nos arquivos da Superintendência do Iphan - BA, em 
Salvador. A ausência dos dados supracitados prejudica, em certo ponto, o diagnóstico aqui realizado, porém, 
com os dados coletados, há como se fazer a análise e diversas considerações no âmbito da gestão e 
fiscalização do patrimônio cultural de Porto Seguro. 
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Como não foi encontrado o canhoto das NAD’s, Autos de Infração e Termos de Embargos de muitos dos anos 
pesquisados, decidiu-se não se realizar o mapeamento geográfico de tais informações, o que se poderá fazer 
no futuro e será de grande valia para um panorama mais detalhado da fiscalização realizada nos últimos 
anos. 

O quantitativo dos documentos gerados, ano a ano, no ETEC-PS foi posto em tabelas que subsidiaram o 
subsequente desenvolvimento dos gráficos apresentados a seguir10: 

 

                                                           
10 Gráficos e tabelas elaborados pelo autor a partir dos dados levantados. 
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Instrumentos referentes à autorização de intervenção do patrimônio 

Os pareceres técnicos de análise dos requerimentos que solicitam autorização para intervenção no 
patrimônio são, talvez o instrumento de proteção e salvaguarda utilizado no ETEC-PS que possa dar o maior 
número de informações relacionado à gestão do patrimônio de Porto Seguro.  

Na tentativa de obter tais dados, além do levantamento de todos os pareceres elaborados entre o período 
entre os anos de 2010 e 2017, foi feito um mapeamento geográfico dos mesmos para se conseguir um 
panorama de onde, territorialmente, são mais efetivas a atuação do Iphan no âmbito desses requerimentos.  

Como seria inviável o acesso a todos os processos administrativos dos últimos oito anos onde estão esses 
pareceres, por questão de logística – muitos encontram-se na Superintendência da Bahia, em Salvador – e 
tempo hábil, decidiu-se fazer o levantamento dos pareceres pelas minutas que se encontram salvas na rede 
de computadores do ETEC-PS. 

Se por um lado, torna viável o levantamento dos pareceres, por outro, fazer a análise dos mesmos pelas 
minutas não traz uma garantia plena de que todas as informações ali descritas foram transcritas tais quais 
nos documentos originais. Mesmo assim, para o objetivo deste levantamento, foi de entendimento de que 
as eventuais alterações não trarão prejuízo para o diagnóstico aqui realizado. 

Vale ressaltar que o sistema eletrônico de informações do Iphan (SEI) só foi implantado em 2017, sendo que, 
mesmo neste ano de transição, nem todas os pareceres foram feitos de forma digital, o que inclusive trouxe 
um problema de numeração dos documentos: o parecer número 01/2017, gerado automaticamente pelo SEI 

6111



 

quanto este foi implantado em meados de 2017, repete a numeração do parecer físico de também número 
01/2017, gerado no início deste mesmo ano. As minutas de parecer evitaram esta sobreposição nas 
informações deste trabalho. 

Todas os chefes que atuaram no ETEC-PS desde 2010 fizeram minutas dos pareceres e deixaram na rede de 
computadores do escritório. Embora não haja uma organização lógica de como estão organizados e/ou 
localizados nas pastas digitais, praticamente todos foram encontrados. Há pareceres que fazem análise de 
intervenção que ocorre em dois sítios distintos. 

Após o levantamento de todas as minutas de pareceres, foi criada uma tabela para cada ano de gestão do 
escritório, começando pelo ano de 2010, ano de vigência da Portaria nº420/2010 (BRASIL, 2010), que “dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados para a concessão de autorização para realização de 
intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno”. Verificou-se, contudo, que 
o modelo padrão de parecer da Portaria só começou a ser utilizado no ETEC-PS a partir do parecer de número 
18 do ano de 2011. 

As tabelas elaboradas trouxeram informações do quantitativo de pareceres técnicos, assim como da 
localidade do bem objeto do requerimento, tendo como parâmetro os cinco distritos de Porto Seguro (Sede, 
Arraial D’Ajuda, Trancoso, Vale Verde e Caraíva). 

Percebeu-se um número considerável de pareceres para intervenções no município de Santa Cruz de Cabrália 
e seu distrito de Coroa Vermelha, os quais, embora não sejam objeto de estudo deste mestrado, foi decidido 
considera-los no âmbito de análise da gestão do ETEC-PS. 

As tabelas com as informações de cada ano11 forneceram as informações para elaboração da tabela resumo 
a seguir e subsequente gráfico: 

QUANTITATIVO DE PARECERES TÉCNICOS EM PORTO SEGURO / 2010 - 2017 

LOCALIDADE 
ANO 

TOTAL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SEDE 39 47 41 45 47 44 17 62 342 

ARRAIAL D'AJUDA 11 15 15 16 23 16 14 15 125 

TRANCOSO 29 29 29 16 34 20 18 13 188 

CARAÍVA 10 9 2 0 4 2 2 3 32 

VALE VERDE 1 1 0 3 0 0 0 0 5 

CABRÁLIA 9 2 6 9 14 10 5 1 56 

OUTROS 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

TOTAL 102 106 93 89 122 92 56 94 754 

                                                           

11 As oito tabelas de ano a ano (2010-2017) não foram publicadas, pois, apesar de fazerem parte do processo metodológico, foi de 
entendimento que a tabela resumo e gráfico trazem as informações pertinentes para este artigo, sem prejuízo à pesquisa e seu 
entendimento. 
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Numa primeira análise, foi visto uma predominância de pareceres técnicos para os distritos Sede, Trancoso 
e Arraial D’Ajuda, além de que havia uma quantidade considerável de pareceres para regiões específicas 
desses distritos. Desta maneira, decidiu-se reelaborar as tabelas, separando algumas regiões: a orla norte do 
distrito Sede (Porto Seguro) e as regiões de Itaporanga; Praia do Espelho e Curuípe do distrito de Trancoso. 

Foram elaborados novos gráficos que pudessem fornecer um panorama do quantitativo anual dos pareceres 
e a localidade da intervenção. Como previsto, em todos os anos analisados há uma predominância de 
pareceres nos distritos Sede, Trancoso e Arraial D’Ajuda. A separação de regiões do próprio distrito se 
justificou na orla norte, onde há um suposto eixo de crescimento urbano do município.  

No caso dos distritos de Trancoso, observou-se que a demanda de pareceres técnicos se dá em alguns anos 
específicos. Ao analisar esses anos, percebeu-se que todos os pareceres técnicos estavam voltados à 
aprovação de loteamentos e condomínios residenciais recém aprovados naquele ano pela prefeitura e Iphan, 
o que gera, subsequentemente, diversos pedidos de autorização para construção de habitações nesses lotes 
recém-criados. No caso de 2011, destaca-se o loteamento do Condomínio Vila das Brisas, na região de 
Curuípe, distrito de Trancoso. 

Embora não apontado nas tabelas e nos gráficos, também foi evidenciado que uma expressiva parte dos 
pareceres demandados para o distrito de Arraial D’Ajuda foram para as intermediações da Estrada da Balsa 
e Estrada de Itapororoca, um indicativo de setores de desenvolvimento urbano do município de Porto 
Seguro. 

Outro destaque evidenciado é a quantidade de pareceres na localidade da orla norte de Porto Seguro no ano 
de 2017. A justificativa seria o processo aberto pelo Ministério Público Federal contra todas as barracas de 
praia e outros empreendimentos da área, que demandou do Iphan uma resposta rápida, e consequente 
prioridade, para a questão. 
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O “outros” apontado nas tabelas e gráficos apontam pareceres para objetos de análise que sobressaltam a 
poligonal de tombamento estabelecida pelo Iphan e/ou os distritos de Porto Seguro. Chama atenção dois 
requerimentos de parecer para a região do Monte Pascoal em 2010 e solicitação de autorização de 
intervenção para instalação de energia elétrica na Aldeia Indígena do Bugigão através do Programa Luz para 
Todos, também no ano de 2010.  

Além dos gráficos, foi realizado um mapeamento12 geográfico dos pareceres técnicos para confirmação e 
melhor percepção das informações reveladas por estes primeiros e do quantitativo de requerimentos por 
região, ano a ano, ambos apresentados a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Gráficos e mapeamentos elaborados pelo autor a partir dos dados levantados. 
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Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2010): 
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Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2011):  

Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2012): 
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Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2013):  

 

Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2014): 
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Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2015):  

Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2016): 
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Mapeamento dos pareceres técnicos do ETPS (2017):  

DIAGNÓSTICO DOS DADOS LEVANTADOS: ANÁLISE SWOT 

Parte do diagnóstico já foi apresentado nas considerações sobre a elaboração das tabelas, gráficos e 
mapeamentos. O próprio material desenvolvido per se, já traz uma leitura didática do que foi levantado. A 
partir da Matriz SWOT13, foi realizada uma análise, de forma sucinta, dos fatores positivos e aqueles a serem 
qualificados no quesito de gestão do patrimônio cultural de Porto Seguro. 

Strengths (forças): 

- Legislação: O Decreto-Lei nº 25/1937 ampara até hoje o Iphan em suas atribuições de preservação e 
salvaguarda do patrimônio cultural, sendo o mesmo apoiado por outros diversos aparatos legais que auxiliam 
na regulamentação dos procedimentos adotados na proteção dos bens tombados, dentre os quais 
destacamos aqui a Constituição Federal de 1988, que reinterpreta e dá ainda mais força ao Decreto-Lei nº25 
e ainda as Portarias nº187/2010 e nº420/2010 que, no âmbito específico de Porto Seguro, trouxeram 
mudanças significativas na atuação do Iphan; 

- SEI: O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), implementado no Iphan no ano de 2017, consegue 
elencar informações preciosas sobre a gestão de cada unidade da autarquia. Todas os dados levantados para 
a execução deste trabalho seriam coletados de forma muito rápida e prática se estivessem inseridos no 

                                                           

13 Diagrama esquemático encontra-se nas conclusões deste artigo (Figura 3).  
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sistema. Outro aspecto importante do SEI é o acesso à informação que se dá de maneira muito mais ágil, sem 
depender do trânsito de malotes de processos, o que auxilia na localização de documentos e coíbe, inclusive, 
a sua perda e/ou extravio; 

- Fundamentação teórica subsidiada pelo próprio Iphan: É inolvidável a vasta bibliografia que o Iphan 
possui a respeito da preservação do patrimônio cultural. Cabe aos servidores imergirem nesse material, 
principalmente os comissionados que não possuem especialização e/ou fundamentação teórico-prática para 
atuar em sua função, o que pode ocasionar a elaboração de pareceres técnicos frágeis, com permissividades 
que causam danos irreparáveis ao patrimônio;  

- População de Porto Seguro: Neste diagnóstico não se entrou no mérito específico da comunidade local 
que convive diariamente com o bem tombado, mas não se poderia deixar de destacar a força de atuação que 
a mesma tem na prática de preservação do patrimônio cultural, seja pelo sentimento de pertencimento ou 
até, mais efetivamente, através de manifestações e denúncias realizadas. Isso será evidenciado nos próximos 
produtos deste mestrado. 

Weaknesses (fraquezas): 

- Falta de planejamento de gestão: Não foi encontrado no ETEC-PS qualquer tipo de relatório 
contendo um planejamento de gestão, com objetivos, metas e/ou metodologia de atuação e fiscalização. Os 
gráficos apresentados nesse trabalho evidenciam tal fato. Numa primeira análise, pôde-se verificar que os 
relatórios enviados à Superintendência possuem mais um caráter de “prestação de contas” do trabalho 
realizado no ETEC-PS do que um planejamento de gestão do patrimônio cultural. Percebeu-se que a unidade 
trabalha de forma reativa, respondendo os processos de acordo com a demanda que chega ao escritório, e, 
normalmente se priorizando os processos judiciais. Outro fator observado é que nunca um processo 
administrativo chegou ao ponto de se gerar uma multa ao infrator, embora sejam significativos o número de 
embargos e autos de infração em alguns anos de gestão, conforme indicativo dos gráficos elaborados nesse 
diagnóstico; 

- Transição das gestões: Outro ponto de fraqueza analisado (e conversado de maneira informal com 
chefias anteriores do ETEC-PS) é como se dá a transição de gestão no escritório, sendo que não há qualquer 
tipo de comunicação entre a chefia que sai do cargo e a nova que a substitui, o que aumenta o tempo de 
adaptação desta última. As lacunas de tempo de substituição entre uma chefia e outra também prejudicam 
a atuação do Iphan. Fatos estes que pode explicar a diminuição dos procedimentos de fiscalização em 
determinados anos do ETEC-PS, como evidenciado nos gráficos apresentados; 

- Não organização da documentação elaborada: Como cada chefe possui sua maneira particular de 
trabalhar, não foi encontrado um padrão de organização de documentos e pastas no ETEC-PS. Duas gestões 
na unidade (Karenina Méndez e Felipe Musse) se deu de maneira “virtual”, pois os chefes do ETEC-PS 
atuavam em Porto Seguro pela Superintendência da Bahia, em Salvador, que fica a mais de 800km de 
distância, o que se dificulta ainda mais a organização documental da unidade. Tal fato leva a crer que parte 
dos documentos não encontrada no ETEC-PS (observada nas lacunas dos gráficos desse diagnóstico) 
encontra-se em Salvador. A unidade do Iphan de Porto Seguro possui uma ótima infraestrutura de arquivo, 
contudo falta um especialista - arquivista, talvez - que sistematize e oriente a organização do material físico 
e digital existente.   
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Opportunities (oportunidades): 

- Inventários já realizados: Tanto o INBI-SU como o INRC aplicados em Porto Seguro são preciosas 
fontes de informação sobre o sítio tombado de Porto Seguro. Será necessária uma análise minuciosa e 
qualitativa desses dados para que os mesmos possam ser utilizados no âmbito da atribuição de valores, 
significância cultural e consequente gestão do patrimônio cultural local no que toca os seus bens de natureza 
tangível e intangível. 

- Elaboração da normatização da poligonal tombada: Mais recentemente, foi aberto um edital para 
desenvolvimento de estudos para implementação de proposta de regularização e normatização do conjunto 
arquitetônico e paisagístico de Porto Seguro “a fim de tornar a gestão das áreas protegidas eficaz, 
participativa, transparente e conforme as políticas nacionais definidas pela instituição” (MINC, 2017). Esse 
diagnóstico faz parte do primeiro passo para a construção dos critérios de intervenção na poligonal tombada 
de Porto Seguro que deverá ser encaminhada para a Superintendência da Bahia de modo a se transformar 
em Portaria que se institucionalize normativa de âmbito federal; 

- Outros órgãos governamentais que atuam em Porto Seguro: Além do Iphan, diversos outros órgãos 
governamentais atuam na região como o Instituto Chico Mendes Biodiversidades (ICMBio), Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro que muito podem contribuir, direta ou indiretamente para uma melhor 
gestão do patrimônio cultural local. Como próximo passo deste trabalho, será realizado uma sobreposição 
dos mapeamentos (um dos objetivos específicos da dissertação e produto 02 deste mestrado) já realizados 
por essas diferentes esferas públicas de âmbito municipal, estadual e federal14 para entendimento de como 
tais órgãos atuam na região e como os mesmos poderiam trabalhar de forma conjunta; 

Threats (ameaças): 

- Setores de expansão: Há que se identificar de perto os vetores de expansão urbana de Porto Seguro 
para que os mesmos não representem uma ameaça da especulação imobiliária ao patrimônio cultural do 
município. O mapeamento geográfico deste trabalho já apontou alguns desses eixos, como a Orla Norte do 
município, a Estrada Arraial/Trancoso e a Estrada da Balsa. Tais dados serão sobrepostos ao Plano Diretor 
Urbano do município e confrontados para melhor subsidiar quanto aos critérios adotados de intervenção no 
patrimônio paisagístico de Porto Seguro nessas áreas e outras mais que forem identificadas;  

- Atual ausência de critérios de intervenção para a poligonal tombada: Tal ausência o dificulta a 
gestão do sítio tombado e torna o papel do técnico muito mais trabalhoso e delicado na tomada de 
posicionamento crítico pela não existência de parâmetros e critérios específicos, o que pode leva-lo a tomar 
decisões pautadas em conhecimentos empíricos e gosto pessoal ao invés de subsídio teórico. Beatriz Kühl 
(2016, p. 65) ressalta a importância deontológica da fundamentação teórica, colocando-a acima do gosto 
pessoal, para se definir o que é moralmente necessário ao se intervir no patrimônio e servindo para nortear 
o que realmente deve ser feito: 

                                                           

14 Dentre esses mapeamentos, há os que delimitam os Parques Nacionais da região, o que cria a poligonal tombada de Porto Seguro, 
os perímetros das Reservas Indígenas, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) municipal, dentre outros que o autor 
considerar relevante à sua pesquisa e dissertação. 
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Qualquer profissional tem predileções individuais, mas deve superá-las na prática em 
função de deontologia apropriada, para não recair no arbítrio. Esse processo não é óbvio 
e também por isso a pluridisciplinaridade é necessária: para minimizar o risco de 
atitudes parciais e deformadoras. 

Tal posição não descarta a divergência de interpretações, pois mesmo as correntes teóricas não são 
concordantes entre si, contudo há uma diferença entre divergências de pensamentos no como se intervir e 
a discussão infundada, seja por falta de fundamentação ou má fé. O fundamental é que as várias formas de 
intervir no patrimônio, divergentes entre si ou não, devem possuir coerência e serem pautadas em uma 
teoria crítica de conservação e restauro (KÜHL, 2016, p. 54): 

Analisar a fundamentação teórica do restauro, em suas várias vertentes e 
transformações ao longo do tempo, é essencial para o entendimento mais pleno das 
formulações, de modo a interpretá-las para os casos específicos, justamente para que a 
ação não seja arbitrária, mesmo devendo ser sempre problematizada. 

Daí a importância da aplicação de metodologias, princípios teóricos e procedimentos técnicos operacionais 
para nortear as intervenções, com intuito de que os bens sejam salvaguardados por instrumentos de 
proteção que garantam a sua integridade para que sirvam como efetivos suportes do conhecimento e da 
memória coletiva; 

- Não utilização dos inventários como instrumento de gestão: Os inventários possuem a função tanto 
de preservação do patrimônio, como de “principalmente no caso dos sítios urbanos, apoiar os trabalhos de 
planejamento e atualização das intervenções, contribuindo diretamente para o estabelecimento de critérios 
e parâmetros de preservação” (SENADO FEDERAL, 2007, p. 17), ou seja, possuem um caráter intrínseco de 
contribuir com a gestão patrimonial. Cabe ao Iphan utilizar esse material não somente como instrumento de 
identificação, mas instrumento que auxilie a gerir o patrimônio cultural de Porto Seguro, a começar por 
facilitar o acesso à essas informações. 

CONCLUSÃO 

A análise da atuação do Iphan no patrimônio cultural de Porto Seguro forneceu inúmeras informações que 
subsidiará a elaboração dos critérios de intervenção na poligonal tombada. Alguns dos instrumentos de 
gestão do patrimônio utilizados, dentre eles, as Portarias nº 420/2010 e nº 187/2010 e suas ferramentas 
como as NAD’s, os autos de infração e os termos de embargo, que regulam os procedimentos de fiscalização 
dos bens culturais edificados, auxiliam na compreensão de como o patrimônio cultural de Porto Seguro foi 
gerido nos últimos oito anos. 

Informações técnicas com parâmetros de intervenção no sítio tombado e pareceres técnicos de autorização 
de intervenção no patrimônio elaborados trazem subsídio para um mapeamento geográfico de onde 
ocorrem as maiores transformações no município e apontam para vetores de crescimento urbano. Há uma 
necessidade de confronto desses dados com outras ferramentas de gestão urbana como o Plano Diretor de 
Desenvolvimento municipal para ver até onde esses eixos afetam o patrimônio cultural, seja positiva ou 
negativamente. 

Ter acesso aos inventários, bem como interpretá-los foi um desafio tendo em vista a dificuldade de acesso a 
muitos documentos que poderiam ser utilizados para melhor gestão dos bens culturais de Porto Seguro. É 

6122



 

preciso que os mesmos sejam vistos não só como instrumentos de identificação e possível chancela, mas 
como instrumentos de gestão do patrimônio, de forma a sugerir e fomentar novas atuações e participações 
neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Diagrama de análise SWOT.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Quanto aos limites da pesquisa, pode-se afirmar que o próprio tema tem uma natureza complexa. A gestão 
do patrimônio pelo Estado junto à participação cidadã popular, embora descrita na Constituição Brasileira de 
1988, é algo ainda pouco praticado no país e na Bahia. Deseja-se que este trabalho possa estimular e subsidiar 
a normativa da poligonal tombada do município de Porto Seguro, assim como o desenvolvimento de novas 
pesquisas sobre gestão do patrimônio cultural tombado e seus efeitos na sua preservação e salvaguarda. 
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MEMÓRIA AFETIVA E HISTÓRIA DO LOTEAMENTO JABOTICABAL 

AFFECTIVE MEMORY AND HISTORY OF JABOTICABAL ALLOTMENT 

MEMORIA AFECTIVA E HISTORIA DEL LOTEAMIENTO JABOTICABAL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
A memória afetiva é construída através de lembranças pessoais que normalmente são associadas a sentimentos e 
lugares. Por vezes, a realidade de vivência faz com que esta memória passe despercebida, principalmente na periferia, 
e seu resgate torna-se essencial para o processo de aumento da autoestima e autoconhecimento, além da valorização 
dos espaços que guardam a história vivida. Esta é uma realidade observada no Loteamento Jaboticabal, uma das áreas 
periféricas da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde os moradores sentem-se excluídos da cidade, já que 
se localizam distantes do centro, sem muitos recursos de infraestrutura urbana. Analisando através de uma série de 
atividades de resgate histórico, cultural e afetivo dos alunos e moradores do Loteamento, destacando a perspectiva dos 
mesmos sobre as distinções e barreiras sociais entre o bairro e o centro da cidade; percebeu-se uma mudança na visão 
que os mesmos tinham do bairro, sentindo-se pertencente do que foi conquistado, elevando sua autoestima, e 
valorizando as memórias afetivas. 
PALAVRAS-CHAVE: Jaboticabal; periferia; espaço; memória afetiva; história cultural. 

ABSTRACT: 
The affective memory is built through personal memories which usually are associated to feelings and places. Sometimes, 
the reality of living makes this memory pass unnoticed, especially in the periphery, and its rescue became essential for 
the process of increasing self-esteem and self-knowledge, in addition to the appreciation of the spaces that keep the 
story alive. This is a reality observed in the Jaboticabal Allotment, one of the outlying areas of the city of Passo Fundo, in 
Rio Grande do Sul, where the residents feel excluded of the city, since they are located far from the center, without many 
urban infrastructure resources. Analysing through a serie of historical, cultural and affective rescue activities of the 
students and residents of the allotment, highlighting their perspective about the distinctions and social barriers between 
the neighborhood and the downtown; it was noticed a change in the vision that they had about the neighborhood, feeling 
belonging to what was achieved, increasing their self-esteem, and valuing the affective memories. 
KEYWORDS: Jaboticabal; periphery; space; affective memory; cultural history 

RESUMEN: 
La memoria afectiva se construye a través de recuerdos personales que normalmente se asocian a sentimientos y 
lugares. A veces, la realidad de vivencia hace que esta memoria pase desapercibida, principalmente en la periferia, y su 
rescate se vuelve esencial para el proceso de aumento de la autoestima y el autoconocimiento, además de la valorización 
de los espacios que guardan la historia vivida. Esta es una realidad observada en el Loteamiento Jaboticabal, una de las 
áreas periféricas de la ciudad de Passo Fundo, en Rio Grande do Sul, donde los habitantes se sienten excluidos de la 
ciudad, ya que se ubican distante del centro, sin muchos recursos de infraestructura urbana. Analizando a través de una 
serie de actividades de rescate histórico, cultural y afectivo de los alumnos y residentes del Loteamiento, destacando la 
perspectiva de los mismos sobre las distinciones y barreras sociales entre el barrio y el centro de la ciudad; se percibió 
un cambio en la visión que los mismos tenían del barrio, sintiéndose perteneciente de lo que fue conquistado, elevando 
su autoestima, y valorando las memorias afectivas. 
PALABRAS CLAVE: Jaboticabal; periferia; el espacio; memoria afectiva; historia cultural. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa apresentar a análise sobre a ocupação de espaços urbanos em um bairro localizado na 
zona periférica da cidade de Passo Fundo – RS, através de atividades prática e de memória, afim de valorizar 
a identidade cultural e histórica do local, além de compreender questões sociais sobre a relação do mesmo 
com o centro da cidade. 

Relata-se em especial o caso do Loteamento Jaboticabal, tendo como fonte de informação os alunos do 
oitavo ano da Escola de Ensino Fundamental Fredolino Chimango. Aplicou-se um questionário com os 
mesmos, o qual buscava identificar os espaços urbanos mais ocupados, sua importância e a percepção do 
próprio local em que vivem em relação a cidade. Por fim, entender a realidade do espaço urbano do 
loteamento e tentar fomentar a identidade e sentimento de pertencimento dos moradores sobre o mesmo.  

DESENVOLVIMENTO 

O Contexto 

Este trabalho se articula à atividades desenvolvidas e institucionalizadas junto à Universidade de Passo Fundo 
– UPF: i) é o primeiro produto do Projeto de Pesquisa ‘Relendo Passo Fundo’; ii) baseia-se na experiência de 
um evento de extensão de mesmo nome e que, em sua quinta edição, desloca-se da área central da cidade 
para uma área periférica; iii) o evento é organizado pelo Projeto de Extensão VivA!emau – escritório modelo 
de arquitetura e urbanismo, e busca o resgate de memórias e a construção de significados através de 
Percursos Urbanos guiados. 

Os Referenciais Teóricos 

 A vida pública é elemento constitutivo na gênese individual, mas a necessidade de abstrair interesses 
particulares e de construir um “nós”, faz dela também um espaço onde a comunidade desenvolve saberes 
sobre si mesma, onde desenvolve suas Representações Sociais.  

Representação Social é um termo filosófico que significa a reprodução de uma percepção retida na 
lembrança ou no conteúdo do pensamento. Nas Ciências Sociais as Representações Sociais são definidas 
como categorias de pensamento que expressam a realidade (MINAYO, 1995). Forma sociológica da Psicologia 
Social, a Teoria das Representações Sociais tem origem na publicação de Moscovici, La Psychanalise: Son 
image et son public, em 1961 (FARR, 1995). 

Diferentes autores, no entanto, mesmo antes, discorreram, discutiram, teorizaram, ajustaram e 
questionaram amplitude, aspectos e conceitos concernentes às Representações Sociais. 

Durkheim é o autor que primeiro trabalha o conceito de Representações Sociais ou Coletivas, referindo-se às 
categorias de pensamento através das quais dada sociedade elabora e expressa sua realidade. Para Durkheim 
a sociedade pensa e, deste modo, as Representações Sociais não são necessariamente conscientes do ponto-
de-vista individual e, apesar de conservarem a marca da realidade social, são autônomas, misturam-se e 
reproduzem-se independentemente desta estrutura social. Algumas, como a religião, a moral e as categorias 
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de espaço/tempo, exercem, de acordo com Durkheim (2002), uma espécie de coerção para que ajamos de 
determinado modo. 

“As representações coletivas traduzem a maneira como o grupo se pensa nas suas relações 
com os objetos que o afetam. Para compreender como a sociedade se representa a si 
própria e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não a 
dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa mudam de acordo com a sua natureza 
(...). Se ela aceita ou condena certos modos de conduta, é porque entram em choque ou 
não com alguns de seus sentimentos fundamentais, sentimentos esses que pertencem a 
sua constituição (...) maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo e dotadas de 
um poder coercitivo em virtude do qual se lhes impõe”. 

Sapur, Malinowski e Kroeber, além de Mauss partilham das ideias de Durkheim sobre Representações Sociais. 
Mas para a Sociologia Compreensiva, representada por Max Weber, e a de abordagem Fenomenológica, 
representada por Schultz, esta visão determinística da sociedade sobre os indivíduos é criticável. Também os 
marxistas dizem que esta visão elimina o pluralismo, as lutas e antagonismos de classe. 

Em seu conceito de “Visão de Mundo”, Weber afirma que uma sociedade para se manter necessita ter 
‘concepções de mundo’ abrangentes e unitárias. Essas concepções, como modo de encarar trabalho, riqueza, 
tempo, espaço, sexo e papéis sociais, perpassam todos os grupos de determinada sociedade, mas são 
geralmente elaboradas pelos grupos dominantes.  

A categoria em que Marx (2007) trata o campo das ideias é a consciência. Dela fazem parte representações 
e pensamentos, ambos determinados pela base social: “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida 
que determina a consciência. (...) A consciência é desde o início um produto social”. Apesar de defender a 
anterioridade da vida material sobre as ideias, Marx vê entre ambos uma relação dialética: “as circunstâncias 
fazem os homens, mas os homens fazem as circunstâncias”. 

A partir das considerações de Marx sobre as crenças de massa, Gramsci (MINAYO, 1995) desenvolve o 
conceito de bloco histórico e trabalha sobre o senso comum, enquanto representação. Para ele, na 
personalidade se encontram preconceitos de todas as fases históricas passadas e cada grupo social tem seu 
próprio conformismo e ilusão, aspectos de conservadorismo e geradores de mudanças, e remete a 
compreensão das Representações Sociais como combinação específica de ideias que povoam o universo de 
determinada época, combinando elementos de permanência e de transformação. 

Além destas três correntes – Durkheim, Max Weber e Marx - ainda podem ser citadas as contribuições de 
outros autores, como: Bourdieu, Bakhtin, Wundt, Le Bon, Freud e Mead. 

Bourdieu (MINAYO, 1995) fundamentou o ‘habitus’, uma lei imanente depositada em cada ator social, desde 
a infância, a partir de seu lugar na estrutura social de modo que o comportamento social e o individual 
obedeceriam a modelos culturais interiorizados, ainda que de forma conflitante. As condutas ordinárias da 
vida exprimiriam uma realidade objetiva, em qual cada agente, ainda que não tenha consciência, é produtor 
e reprodutor do sentido objetivo. 

Moscovici, que em 1961 deu origem a Teoria das Representações Sociais, afirma que ela exige a manutenção 
de um laço estreito entre as ciências psicológicas e as ciências sociais. De acordo com o autor o conceito de 
Representação Social nasceu na Sociologia e na Antropologia, nas obras de Durkheim e de Lévi-Bruhl, tendo 
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continuidade com a teoria da linguagem de Saussure, a teoria das representações infantis de Piaget e do 
desenvolvimento cultural de Vigotsky. 

A Teoria das Representações Sociais, conforme Moscovici, confere racionalidade a crença coletiva e a sua 
significação, portanto, às ideologias, aos saberes populares e ao senso comum. Segundo ele “(...) as 
Representações Sociais são racionais, não por serem sociais, mas porque são coletivas (...) é somente desta 
maneira que os homens se tornam racionais, e um indivíduo isolado e só não poderia sê-lo” (MOSCOVICI, 
2015). 

Pode-se concluir, assim, que as Representações Sociais, enquanto imagens construídas sobre o real, são um 
importante material para a pesquisa das ciências sociais. Representações Sociais se manifestam em palavras, 
sentimentos e condutas, devendo ser analisadas a partir das estruturas e comportamentos sociais. 
Representações Sociais possuem núcleos de transformação e de resistência na forma de conceber a 
realidade, estando presentes nelas tanto elementos de dominação quanto de resistência, tanto elementos 
de confronto quanto de conformismo. 

Algumas Representações Sociais são mais abrangentes e revelam a visão de mundo de uma dada época, 
possuindo elementos do passado e projeções do futuro. Representações Sociais não são necessariamente 
conscientes, perpassando a sociedade ou determinado grupo social, como algo anterior e habitual, como 
uma mistura das ideias das elites, das grandes massas, e das filosofias correntes. 

E, ainda que algumas formas de pensar a sociedade sejam abrangentes, cada grupo social faz desta visão 
abrangente uma representação particular, portadora de seus interesses específicos. Representações Sociais 
não conformam a realidade e não se deve, assim, reduzir a realidade à ideia que os homens fazem dela. 

Articulando (CAMINO, 1996) a ideia de um sujeito-ator e a ideia de um sujeito indissociável dos laços sociais, 
a Teoria da Representação Social reconhece a cognição não como uma atividade individual, uma vez que os 
indivíduos estão ligados a outros indivíduos em todos os planos, e, ao mesmo tempo, admite o indivíduo 
como um sujeito independente, pressupondo-o dotado de uma atividade cognitiva própria. 

Os paradigmas anteriores à Teoria das Representações Sociais eram binários: ora salientavam o papel do 
sujeito, ora o dos objetos ou da estrutura social na configuração dos conhecimentos e comportamentos 
(CAMINO, 1996). Este novo paradigma é ternário: considera a relação de um sujeito (indivíduo ou grupo) com 
um objeto sempre mediada por um alter (indivíduo ou grupo). 

Ao oferecer as bases para uma epistemologia do conhecimento cotidiano, a Teoria das Representações 
Sociais permite que se teorize sobre as redes sociais e sobre os fenômenos interiores as mesmas. 

Ler a cidade, e as cidades passadas que esta encerra, requer examinar o que há sob e sobre o texto urbano, 
requer examinar o inconsciente, o contexto urbano. Recuperar a cidade é decifrar representações 
(PESAVENTO, 1994), imagens e discursos sobre o passado, objetos da nova história cultural e do imaginário 
social. 

A história cultural surge ligada a história social, mas “resgatando a forma pela qual relações sociais, concretas 
e materiais eram traduzidas em termos de cultura e incorporadas através de valores, ideias e normas 
institucionais” (PESAVENTO, 1994). 
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Pensar o social ou o ‘real’ através de suas representações implica assumir a presentificação de um ausente, 
contemplado segundo uma imagem, mental ou material, com atribuição de sentido. Esta “moderna 
tendência de análise da historiografia, que aborda os sistemas simbólicos de ideias e imagens de 
representação coletiva” (PESAVENTO, 1995) recebe o nome de imaginário social e busca resgatar a 
construção de significados, considerando que não há um único processo compreensivo para a história. Esta 
nova história considera o imaginário parte da realidade uma vez que “não só a representa como também 
atua sobre ela” (PESAVENTO, 1995). 

Sandra Jatahy Pesavento (2004, p. 65) chama atenção para a capacidade de montar, combinar, compor, 
cruzar, revelar o detalhe, para atingir os sentidos partilhados pelos homens de um outro tempo, construir o 
todo a partir dos detalhes, empregar particularidades para reconstruir as transformações culturais. Deste 
modo, a metodologia da história cultural busca ler um texto em outro; remeter uma imagem a outra, associar 
diferentes significantes para alcançar um terceiro oculto, portador de um significado. 

De uma forma geral podemos dizer que a proposta da História Cultural seria decifrar o passado por meio de 
suas representações. Pesavento (2004, p. 43) afirma que: “entende-se por imaginário um sistema de ideias 
e imagens de representação coletiva que os homens, em todas as épocas construíram para si, dando sentido 
ao mundo”. Toda a ideia de imaginário e sua sistemática remetem à compreensão de que ele se constitui 
dotado de coerência e articulação. Segundo Baczko (1991), o imaginário é histórico e datado, ou seja, em 
cada época os homens constroem representações para conferir o sentido ao real. O imaginário também 
comporta crenças, mitos e ideologias sendo um construtor de identidades. Ele é um saber-fazer responsável 
por organizar o mundo, produzindo coesão e conflito. 

Considerando-se a cultura como uma rede de significados socialmente estabelecidos, a cidade é o espaço em 
que estes significados são construídos e manifestados, concentrando, portanto, os interesses, tanto da 
história local, quanto da história cultural. Reestabelecer a cidade através da leitura de suas representações 
é compreender parte do que designamos como real (PESAVENTO, 1995) 

Ver e traduzir em discursos ou imagens a cidade envolve um complexo conjunto de julgamentos sociais, 
vivências, lembranças e posições estéticas. Deste modo, as representações do mundo social classificam a 
realidade atribuindo-lhe valores: espaço, rua, cidade, bairros possuem avaliações que não são neutras, 
reflexas ou objetivas, e sim carregadas de atribuições de sentido, em consonância com as relações sociais ou 
de poder (BOURDIEU, 1980). 

Para Walter Benjamin (1994) a cidade moderna se faz mais perceptível ao historiador, como objeto e como 
fonte de conhecimento histórico, por meio de suas representações simbólicas, aí incluídas a literatura, a arte, 
os mitos e as lendas. Para Sandra Jatahy Pesavento (1999) “sendo a cidade, por excelência, o ‘lugar do 
homem’, ela se presta à multiplicidade de olhares encruzilhados que, de forma transdisciplinar, abordam o 
real na busca de cadeias e significados”, como refere Pallasmaa (2005) 

Qualquer experiência implica em atos de recordação, memória e comparação. Uma 
memória incorporada tem um papel fundamental como base da lembrança de um espaço 
ou um lugar. Transferimos todas as cidades e vilas que já visitamos, todos os lugares que 
reconhecemos, para a memória encarnada em nossos corpos. Nosso domicílio se torna 
integrado à nossa auto identidade; ele se torna parte de nosso corpo e nosso ser. 
Em experiências memoráveis de arquitetura, espaço matéria e tempo se fundem em uma 
dimensão única, na substancia básica da vida, que penetra em nossas consciências. 
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Identificamo-nos com esse espaço, esse lugar, esse momento, e essas dimensões se tornam 
ingredientes da nossa própria experiência. A arquitetura é a arte de nos reconciliar com o 
mundo e esta mediação se dá por meio dos sentidos.” 

A arquitetura que dá um contorno morfológico e visual à cidade, apresenta uma relação complexa com as 
representações sociais, pois o projeto arquitetônico ou urbano pode – ou não – dizer muito sobre os avanços 
técnicos ou o estilo de uma época. 

A arquitetura reflete, materializa e torna eternas as ideias e imagens da vida ideal, as 
edificações e cidades nos permitem estruturar, entender e lembrar o fluxo amorfo da 
realidade e em última análise, reconhecer e nos lembrar quem somos, a arquitetura 
permite-nos perceber e entender a dialética da permanência e da mudança, nos inserir no 
mundo e nos colocar no continuum da cultura e do tempo. (PALLASMAA, 2005) 

Considera-se a arquitetura e o traçado de ruas e praças como o registro físico de uma cidade, mas também 
do modo de pensar de quem o projetou e da população que ocupa o espaço, portanto, portador de um 
significado, cuja expressão passa pelas outras formas de comunicação: “É, pois, na capacidade mobilizadora 
das imagens que se ancora a dimensão simbólica da arquitetura”. (PESAVENTO,1999). 

Afim de compreender as relações sociais dos espaços urbanos, a identidade que a sociedade constrói sobre 
os mesmos, a simbologia e história nele desenvolvidas; os referenciais teóricos citados acima foram a base 
para a realização das atividades relatadas neste artigo, além de auxiliar no aprofundamento dos resultados 
obtidos no decorrer da análise. 

O Caso 

O Loteamento Jaboticabal localiza-se na região periférica da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 
situando-se no limite da zona urbana. Originou-se aproximadamente na década de 70 a 80 com ocupações 
de moradores de baixa renda, popularizando-se como “Vila Pipoca”, devido a construção de casas de um dia 
para o outro de forma disseminada. Inicialmente não havia água, luz ou qualquer tipo de infraestrutura 
adequada, e vendo a necessidade de tais serviços, a população reivindicou, lutando pelos seus direitos, 
através de passeatas até a Prefeitura. Pelas características citadas acima, quanto à precariedade da 
infraestrutura urbana e ao levado número de novas moradias na área, o Loteamento se constitui como uma 
das áreas periféricas da cidade, conforme Figura 1. 
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Figura 1: Vista aérea da localização do Loteamento Jaboticabal na cidade  

Independente do afastamento do centro, há na região uma forte identidade cultural, traduzida 
principalmente pelas vertentes do Hip Hop. Na área de educação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Fredolino Chimango se tornou um dos pontos de referência do Loteamento, por ser o único equipamento do 
setor de ensino existente. Em busca de investigar questões urbanas, históricas e sociais de zonas na cidade, 
a escola foi escolhida como objeto de pesquisa e ações práticas de integração social, possibilitando 
aprendizado mútuo.  

A partir dos primeiros objetivos traçados em reunião, em buscar a autoestima e o valor de pertencimento da 
população pelo bairro, foi determinado uma ordem de atividades a serem desenvolvidas no Jaboticabal. As 
atividades iniciaram-se através de conversas informais com os alunos na faixa etária de 14 a 15 anos, o que 
resultou em um diagnóstico sobre as relações interpessoais refletidas sobre o bairro. Como forma de 
expressão e reflexão foram aplicados questionários (Figura 2), que tratavam sobre a importância do lugar de 
vivência: a casa, os pontos de relevância identificados e a percepção da relação do loteamento com o centro 
da cidade. Juntamente, propôs-se a formação de um mapa afetivo, o qual identificava o ambiente construído 
e a memória visual. O resultado foi a construção de um percurso guiado (Figura 3), nomeado como “Relendo 
PF - Jaboticabal”, construído a partir dos pontos demarcados pelos alunos, afirmando a importância do 
reconhecimento territorial, da identidade pessoal e cultural. 
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Figura 2: Questionário entregue aos estudantes 

Fonte: Própria (2018) 

 

 

6134



 

 
Figura 3: Evento Relendo Jaboticabal – Caminhada pelo Loteamento 

Fonte: Letícia Fumagalli da Costa (2018) 

Ao todo foram aplicados e analisados 25 questionários, os quais constituem-se como uma importante fonte 
de informação histórica, visto que há poucos registros escritos sobre o Loteamento e a população que nele 
reside. Ao serem indagados sobre os pontos de relevância, os alunos apontaram, em maior recorrência, três 
principais equipamentos: a Escola, o Posto de Saúde e o Ginásio do PPV (Programa de Prevenção Contra a 
Violência). Os mesmos foram registrados por proporcionarem à comunidade bem-estar nas áreas de ensino, 
saúde e esporte. Todos são equipamentos urbanos, implementados por poder público, e considerados de 
suma importância para a vivência dos moradores, principalmente numa região isolada do centro da cidade.  

Em decorrência da análise, percebeu-se que historicamente as regiões periféricas possuem carência de 
espaços de lazer e cultura, instigando assim a população residente a apropriar-se de ambientes para estes 
fins de forma livre, onde uma rua, por exemplo, torna-se ponto de encontro e brincadeiras, ou ainda uma 
esquina ou uma parada de ônibus. Esta afirmativa se concretiza através do mapa afetivo apresentado na 
Figura 4, onde pontos que inicialmente foram pensados como de passagem ou como estruturadores do 
bairro, convertem-se em locais de permanência e de diversão das crianças e pré-adolescentes.  
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Figura 4: Mapa afetivo construído com os alunos da escola 
Fonte: Própria (2018) 

O fenômeno de ocupação do espaço ocorreu desde a época de infância dos pais dos mesmos alunos, 
conforme dados obtidos com a observação do questionário aplicado nos alunos do oitavo ano da Escola 
Fredolino Chimango. Em contrapartida, a visão de território observada é diferenciada quando comparada 
com os cidadãos que residem em áreas mais centrais, onde os espaços são delimitados fisicamente e 
destinados de forma clara a devidas atividades, tirando por vezes a liberdade de expressão e oportunidade 
de ocupação dos mesmos.  

Podemos analisar que nem sempre a urbanização, como a construção de espaços de lazer de forma projetual 
e delimitada terá uma boa qualidade efetiva. Resultados muito mais pertinentes são alcançados quando a 
própria população se apropria de espaços públicos.  

Outra questão abordada na pesquisa foi a visão que os alunos tinham sobre a relação entre o bairro e a 
cidade. Na maioria, um pouco mais da metade, relataram que se sentiam excluídos, tanto fisicamente, por 
residirem em uma região periférica da cidade a qual nem sempre possui os recursos urbanos necessários; 
como moralmente, sendo vistos pelos que não moram no loteamento como pessoas de índole duvidosa. Por 
ser uma região de alto planejamento, na perspectiva dos alunos, o centro da cidade seria um lugar de poder 
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aquisitivo e social maior, sendo este superior, mas da mesma forma admirado e tido como exemplo de um 
espaço urbano de qualidade. Todos os alunos ainda relataram que os locais de convívio da região central 
eram a única possibilidade de lazer, não se dando conta que no bairro os mesmos tinham criado seus próprios 
espaços.  

Conclusões 

Constatou-se que antes da atividade, muitos dos moradores daquela região periférica, incluindo os alunos, 
possuíam um sentimento de abandono, pois não percebiam as mudanças urbanas acontecendo uma vez que 
estas ocorriam lentamente. Após a atividade concluída, percebeu-se uma mudança significativa nessa 
percepção, sentimento de pertencimento ao bairro e autoestima da parcela da comunidade envolvida na 
caminhada, através do relato dos próprias moradores. Os mais jovens, ao perceberem a luta histórica pelo 
direito à cidade que seus antepassados travaram, afim de garantir melhorias de infraestrutura como água e 
luz, reconheceram o valor do território onde moram e assim passaram a ter orgulho do que foi conquistado. 
Este sentimento de pertencimento também influenciou na compreensão da importância que o Loteamento 
Jaboticabal tem para cada morador da área, fato este que não é maior que a união e mobilização gerada no 
bairro, afirmando assim a identidade social do mesmo. 

Devido ao início do processo de mudança de autoestima dos moradores, foi criada uma motivação para novas 
formas de movimentar o bairro e mudar o conceito preestabelecido que vigora na maioria nas regiões da 
cidade, de que o Jaboticabal e os cidadãos que lá vivem são excluídos e marginalizados. Em virtude disso os 
alunos sugeriram ações esportivas para chegarem ao objetivo, um campeonato de taco e futsal entre os 
alunos da escola Fredolino Chimango e os alunos do projeto de extensão VivA!emau, que ocorrerá no 
próximo semestre.  

A atividade realizada no Loteamento Jaboticabal fez compreender a percepção do espaço urbano não 
edificado, a ocupação de forma livre e a marginalização de determinadas regiões sobre o território de uma 
cidade, o qual na maioria das vezes é excluído tanto pelas populações que vivem em outras áreas da própria 
cidade, bem como pelo poder público. Também permitiu identificar que todos os espaços têm sua história, 
mesmo não estando escrita, mas a qual deve ser valorizada para que o pertencimento do morador sobre o 
mesmo aconteça e a cultura do lugar seja transmitida para as gerações. 
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RESUMO: 
O presente artigo é parte de uma pesquisa mais abrangente que visa investigar a fronteira sutil que divide ou une, o 
projeto do novo e a conservação do existente. Investiga-se as questões teóricas que esse dualismo traz, que podem ser 
consideradas como palavras-chave: tradição, continuidade, história e que se condensam na prática projetual através do 
modus operandi do construir no construído. Isso é feito a partir da experiência projetual e da especulação teórica de 
três mestres do século passado, que representam, em primeiro lugar, as duas áreas geográficas da pesquisa, que são a 
Itália e o Brasil, com três protagonistas: Lucio Costa para o Brasil, Ernesto Nathan Rogers para a Itália e Lina Bo Bardi 
como ponte entre os dois países. Nas páginas a seguir será aprofundado o conceito chave de tradição. 
PALAVRAS-CHAVE: tradição; projeto; conservação; teoria; prática.  

ABSTRACT: 
The paper is part of a research that investigates a subtle frontier that divides or unifies, the new project and conservation 
of existing. The work investigates the theoretical issues that this dualism brings, that can be considered as keywords: 
tradition, continuity, history and that condense in the design practice through the modus operandi of build in the built. 
This is done from the projectual experience and theoretical speculation of three masters of the last century, which 
represent, firstly, the two geographic areas of research, which are Italy and Brazil, with three protagonists: Lucio Costa 
for Brazil, Ernesto Nathan Rogers to Italy and Lina Bo Bardi as bridge between the two countries. In the following pages 
investigate the key concept of tradition will be deepened. 
KEYWORDS: tradition; project; conservation; theory; practice.   

RESUMEN: 
El presente artículo es parte de una investigación más amplia que busca investigar la frontera sutil que divide o une, el 
proyecto del nuevo y la conservación del existente. Se investiga las cuestiones teóricas que ese dualismo trae, que pueden 
ser consideradas como palabras clave: tradición, continuidad, historia y que se condensan en la práctica proyecta a 
través del modus operandi del construir en el construido. Esto se hace a partir de la experiencia proyectual y de la 
especulación teórica de tres maestros del siglo pasado, que representan, en primer lugar, las dos áreas geográficas de 
la investigación, que son Italia y Brasil, con tres protagonistas: Lucio Costa para Brasil , Ernesto Nathan Rogers para 
Italia y Lina Bo Bardi como puente entre los dos países. En las páginas siguientes se profundizará el concepto clave de la 
tradición. 
PALABRAS-CLAVE: tradición, proyecto, conservación, teoria, pratica.  
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INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre a delicada relação entre o projeto do novo e a 
conservação do existente e entre a teoria e a prática projetual. Esta pesquisa abrange dois países: Itália e 
Brasil. Alguns arquitetos e estudiosos, em geral, mais do que outros, ajudaram a fomentar o debate entre o 
projeto do novo e a conservação do existente, que, começa a ocorrer e tornar-se necessário após a Segunda 
Guerra Mundial, particularmente na Itália, mas também em outros países. 

Alguns desses arquitetos podem ser considerados mestres, pois formaram e influenciaram muitas gerações 
de arquitetos até a atualidade. 

Os três mestres da arquitetura do século XX escolhidos pertencem às duas áreas geográficas da pesquisa 
(Brasil e Itália): Lucio Costa (Toulouse, 1902 - Rio de Janeiro, 1998), arquiteto brasileiro e urbanista; Ernesto 
Nathan Rogers (Trieste, 1909 - Gardone Riviera, 1969), arquiteto italiano, urbanista, escritor e educador; Lina 
Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992), arquiteta nascida e formada na Itália, que se transfere para o Brasil, 
e cria um elo cultural muito importante entre os dois países. 

São mestres do século passado que estudaram e se identificaram com as obras dos grandes mestres do 
Moderno e que, de maneiras diferentes, tentaram superá-los, mas sem nunca perdê-los de vista. É bom 
lembrar os contextos nos quais os três foram formados: Costa, nos cenários mais conservadores e 
historicistas da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, impregnado de neoclassicismo; Lina, em Roma, com 
Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini1; Rogers, em Milão, talvez o mais afortunado, com Ambrogio 

                                                             
1 Marcello Piacentini foi arquiteto e urbanista (Roma 1881 - Roma 1960). Filho de Pio Piacentini, seguiu os passos de seu 
pai arquiteto. Viajou muito em sua juventude, conseguindo uma formação europeia próxima do Jugendstil e da Secessão 
de Viena, como demonstrado no Teatro Corso, na Piazza San Lorenzo in Lucina, em Roma. Entre 1922 e 1927, projetou 
o novo centro da cidade de Bergamo. Em 1929, foi nomeado por Mussolini membro da Academia d'Itália, que tinha o 
objetivo de reunir os principais intelectuais italianos, naturalmente a favor do regime. Daquele ponto em diante, foram 
abertas as portas para os projetos mais importantes da época: o campus da Universidade de Roma (1935) e do EUR, o 
distrito monumental projetado para a Exposição Universal de 1942. Após a queda do fascismo e o fim da guerra, 
Piacentini ocupou a cadeira de professor de planejamento urbano da Universidade la Sapienza, até 1955, e como tal foi 
responsável pelo Plano Diretor de Bari (1950) e membro da comissão de planejamento para o plano de Roma (1956, 
adotado mais tarde em 1962). Em 1960, completou a reestruturação do Teatro dell'Opera de Roma e projetou, em 
colaboração com Pier Luigi Nervi, o Palazzo dello Sport para as Olimpíadas de Roma. Piacentini tinha laços com o Brasil 
quando, em 1935, foi convidado pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro para apresentar o 
projeto não realizado para a nova cidade universitária na Quinta da Boa Vista. Em São Paulo, manteve relações com a 
rica família Matarazzo, para quem projetou e construiu a residência na Avenida Paulista, e o Edifício Matarazzo, atual 
sede do Município de São Paulo. 
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Annoni2 (aluno de Camillo Boito) e Gaetano Moretti3. Os três mestres têm abordado, de maneiras diferentes, 
tanto em suas obras como em seus pensamentos, alguns dos conceitos-chave, provavelmente não os únicos, 
que podemos considerar fundamentais para compreender a relação entre o projeto do novo e conservação 
do existente. Um deles que consideramos de fundamental importância é o conceito de tradição.  

De modos diferentes, os três mestres sempre trabalharam estabelecendo uma relação entre a prática 
arquitetônica e o pensamento teórico. Essa relação é talvez mais evidente nas obras de Lina e Rogers, e, no 
caso do último, deve-se muito à sua conexão com o filósofo Enzo Paci4. Ambos possuem uma grande 
produção, tanto de projetos arquitetônicos como de obras construídas, além de escritos que, em alguns 

                                                             
2 Ambrogio Annoni, arquiteto (Milão 1882 - Milão 1954), foi aluno de Camillo Boito. Em 1921, no Politécnico de Milão 
torna-se titular do curso Organismos e Formas de Arquitetura, que se desenvolve, então, nos dois ensinos: Caráter 
Histórico de Edifícios e Restauro de Monumentos. A partir de 1936, os dois cursos se tornaram Caracteres Estilísticos e 
Construtivos de Monumentos, e Restauração de Monumentos, na Faculdade de Arquitetura recém-criada. Escreveu 
numerosos ensaios sobre edifícios da cidade de Milão (Duomo, a igreja de Santa Maria di Brera), e sobre grandes 
arquitetos que operavam em Milão, tais como Leonardo, Bramante, Galeazzo Alessi e Giuseppe Piermarini. Trabalhou 
até 1926, em Ravenna, na Superintendência dos Monumentos, onde dirigiu a restauração do túmulo de Dante, do 
Palazzo Ducale, da Iigreja de San Francesco e da igreja de Santa Chiara. Teórico da restauração (Ciência e Arte de 
Restauração Arquitetônica. Ideias e Exemplos, 1946; Organismos e Formas da Arquitetura, 1952); assiduamente, é 
envolvido em projetos no patrimônio existente, afirmando a possibilidade de inserir arquitetura contemporânea em 
ambiente histórico, em oposição à restauração estilística (CIAGÀ, 2003). De seu trabalho de restauração, relembramos: 
o Broletto e o Palazzo del Podestà em Pavia; Villa della Bicocca (o edifício do século XV de Bicocca, em Milão, 1922); a 
Sala Vinciana a Pinacoteca Ambrosiana; a igreja de San Pietro in Gessate; e o projeto de restauração do Ospedale 
Maggiore de Milão e Igreja de San Vincenzo, em Galliano di Cantù, um projeto que pode ser definido como inovador, 
devido à não reconstrução da nave lateral. 
3 Gaetano Moretti (Milão, 1860 - Milão, 1938), arquiteto e acadêmico italiano, foi o primeiro decano da recém-formada 
Faculdade de Arquitetura do Politécnico de Milão, em 1933. Com a idade de 15 anos, matriculou-se na Accademia 
Braidense. Em Brera, adquire formação de primeira classe em que o desenho desempenha papel fundamental. Desde 
1879, frequenta a Escola de elementos arquitetônicos e, desde 1881, a Escola Especial, dirigida na época por Camillo 
Boito, que conclui em 1883, tornando-se um mestre em desenho arquitetônico. Depois de dois anos, obteve a 
qualificação de ensino em escolas técnicas, magistrais. Em 1886, venceu a concurso de professor adjunto na Academia 
de Brera, onde ensinou geometria descritiva de 1887 a 1889. Assim, ele se viu trabalhando ao lado de Boito. Do mestre, 
que aos seus alunos tinham lançado o desafio de definir uma arquitetura "moderna" para a nação, Moretti absorveu a 
ideia de história como a base do projeto arquitetônico e a convicção de que, a partir do domínio das linguagens do 
passado, era necessário trazer inspiração para uma arquitetura que, rejeitando imitações inférteis, resolvesse de forma 
original a total coerência entre forma e função. Também em Brera, ele conheceu Luca Beltrami, do quem se tornou 
colaborador confiável e amigo, em uma relação muito próxima culturalmente (BELLINI, 1997, p. 110). Com Luca 
Beltrami, participou da restauração milanesa do Castello Sforzesco e Palazzo Marino. Com Ambrogio Annoni, seu genro 
e aluno, Moretti também dirige a restauração da paróquia de Trezzo (1917-1930). As obras mais importantes e 
conhecidas de Annoni é a Hidrelétrica Crespi, em Trezzo sull'Adda (1906). (ANNONI, A. Três arquitetos do século XIX: G. 
M., Luca Beltrami, Camillo Boito, em Metron, 1950, n. 37, p. 42-46). 
4 Enzo Paci (Monterado, 1911, Milão, 1976), filósofo e professor de Filosofia Teorética em Pavia, foi um dos 
representantes mais significativos do existencialismo italiano. Fundou a revista Aut-aut, que dirigiu desde 1951, 
alimentando e estimulando inúmeros debates e estudos aprofundados sobre diversas áreas temáticas. Em 1943, foi 
transferido para o campo de concentração de Wietzendorf, onde conheceu Paul Ricoeur, com quem conseguiu ler Ideias 
para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica de Husserl e com que construiu uma relação de amizade. 
Paci introduz o estudo da fenomenologia husserliana na Itália. Foi aluno de Antonio Banfi e teve como alunos Carlo Sini 
e Pier Angelo Rovatti. 
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casos, tornaram-se verdadeiras teorias (como no caso das preexistências ambientais de Rogers). O último 
também foi professor universitário durante anos.  

Costa, mesmo tendo um número mais limitado de obras arquitetônicas, deixou, com seus poucos projetos, 
um legado muito significativo, que contribuiu para a construção de um pensamento forte ao redor da 
arquitetura moderna brasileira, mediante a sua importante participação no Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Sphan), que, seguramente, trouxe uma contribuição fundamental sobre como valorar e 
atuar nas preexistências arquitetônicas de valor histórico, mesmo que tenha recebido críticas pelas suas 
escolhas.  

É necessário compreender o desenvolvimento histórico das reflexões realizadas pelos três mestres, e colocá-
los em relação com seus contextos. É importante, antes de considerar seus pensamentos, entender os climas 
culturais nos quais estão inseridos, que é aquele pós-bélico, compartilhado por Rogers e Lina, mesmo que a 
última tenha decidido emigrar para o Brasil, com um clima cultural que permeia o Brasil de Costa, nos 
mesmos anos. 

Transcorrem os anos 1950, logo após as grandes devastações da guerra, nos quais se desenvolve o debate, 
por vezes duro, mas sempre intelectualmente honesto, sobre as preexistências ambientais e sobre como 
atuar nos contextos históricos destruídos pelas bombas. Tal debate envolve muitos intelectuais, não apenas 
arquitetos e especialistas da conservação, que se posicionam em lados opostos5. 

É impossível discutir esse momento histórico sem citar a figura de Roberto Pane6 que se empenha na luta 
para a salvaguarda dos centros históricos italianos, e o faz a partir de uma postura teórica diferente daquela 
de Rogers.  

                                                             
5 Este não é o lugar para examinar exaustivamente as diferentes posições sobre o tema da reconstrução dos anos da 
pós-guerra, mas aqui citamos algumas posições importantes, que deram início ao debate. Em 1945, Bernard Berenson, 
estudioso de arte americano, no artigo Come Ricostruire la Firenze Demolita, publicado na revista Il Ponte, n.1, p.33, 
pronuncia-se a favor da reconstrução completa da Ponte di Santa Trinita. Na edição subsequente, R. Bianchi Bandinelli, 
arqueólogo e historiador da arte, condena a repristinação e o falso histórico como repugnantes à estética. Em 1953, 
Renato Bonelli, no texto Danni di Guerra, Ricostruzione dei Monumenti e Revisione della Teoria del Restauro 
Architettonico detecta a fragilidade de ambas as teses. Bonelli chama de ultrarromântica e anticultural a posição de 
Berenson e de modernista e rudimentar a de Bianchi Bandinelli, embora admita que é metodologicamente correta, 
porém, necessita de alguns esclarecimentos e articulação. Bonelli explica que, para a posição de Bianchi Bandinelli ser 
correta, deveria considerar a atitude crítica, parte da nossa cultura, a afetividade e o sentido unitário da cidade. Este, 
resumido em poucas palavras, é somente o princípio deste debate, que terá outros protagonistas e desenvolvimentos; 
muitos dos quais fazem referência à teoria da arte de Benedetto Croce. Roberto Pane é um dos primeiros que escreve 
sobre o tema em 1944, com o texto Il Restauro dei Monumenti, em Aretusa n.1, que se tornará a Restauração dos 
Monumentos e da Igreja de Santa Chiara, em Nápoles, publicado na revista Arquitetura e Artes Figurativas. 
6 Roberto Pane (Taranto, 1897 - Sorrento, 1987), arquiteto e historiador de arquitetura, formou-se em Roma, em 1922, 
na Escola Superior de Arquitetura. É arquiteto na Superintendência de Antiguidades da Campania, de 1923 a 1925, nos 
cargos de Amedeo Maiuri. Em 1926, participa, convocado por Gustavo Giovannoni, seu professor em Roma, da 
elaboração do Plano Diretor de Nápoles. No período de dois anos (1939-40) participa da construção da Exposição Trienal 
das Territórios de Ultramar, em Nápoles, onde cria o Pavilhão da Civilização Cristã na África. É livre-docente de 
Caracteres Estilísticos e Construtivos dos Monumentos na Faculdade de Arquitetura de Nápoles, desde 1942. É diretor 
da Escola de Arte do Estado, em Sorrento, durante os anos da guerra, onde frequenta assiduamente o filósofo Benedetto 
Croce, também residente em Sorrento. Pane participa do debate sobre os critérios e métodos a serem seguidos para a 
reconstrução pós-bélica, enfatizando o conjunto da estratificação da cidade mais do que o monumento único, e também 
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Lina deixa a Itália em 1946 e, portanto, vive o início desse debate, e deixa os escombros da Itália para 
redescobrir valores novos e renovados na terra brasileira. O contexto cultural brasileiro nesses anos foi de 
efervescência e modernização, com grandes transformações urbanas consolidadas nos anos seguintes. 
Forma-se uma sociedade mais urbana e industrial, sustentada por uma política de desenvolvimento, com um 
novo estilo de vida difundido por revistas e especialmente pelo cinema norte-americano. 

É claro que, por razões óbvias, que não existe no Brasil daqueles anos um debate semelhante ao italiano, 
mas são os anos nos quais, após um início incerto, o arquiteto Costa se comprometeu a construir uma 
reflexão teórica que une a tradição popular com a sobriedade da arquitetura internacional moderna (WISNIK, 
2004).  

Se, no início, Costa se liga culturalmente às figuras conservadoras como José Mariano Filho, defensor da 
arquitetura neocolonial, posteriormente, sua trajetória se conecta com a de intelectuais modernos, como 
Mário de Andrade, mas que elegem as manifestações culturais populares, coletivas, rurais e anônimas como 
ponto de partida para a criação de uma cultura brasileira moderna e erudita. Mesmo Lina, que chegou ao 
Brasil e se instalou em São Paulo, olha esse tipo de manifestação cultural com grande interesse, estudando-
o profundamente e apropriando-se de muitas das suas características. 

 

O CONCEITO DE TRADIÇÃO EM LÚCIO COSTA, ERNESTO NATHAN ROGERS E LINA BO BARDI 

O termo tradição tem sua origem, como afirma Rogers (1954)7, no verbo latino tradere, que significa 
transmitir. Tradição é o transporte de alguma coisa de um ponto para o outro e de um momento para outro, 
no espaço e no tempo. É um movimento contínuo, sempre ativo, sempre aberto; uma troca dialética de 
relações nunca estáticas, nunca fossilizadas. A tradição é representada, então, por uma ideia de movimento. 

A tradição para Rogers (1954)8 é composta por duas forças: uma é vertical e a outra é circular. A primeira 
tem raízes profundas nos lugares em que se manifesta o fenômeno arquitetônico, move-se para baixo, cava 
e chega ao fundo da terra e representa a permanência. A segunda força é circular, coloca em comunicação 
dinâmica diferentes fenômenos, é a modificação, a mutabilidade. 

                                                             
sobre a importância das questões éticas e psicológicas, com as técnicas. O tema da reconstrução do pós-guerra aparece 
em 1943, no texto Restauração dos Monumentos, publicado na revista Aretusa, em 1944. No texto, como Bellini afirma 
(2008), são estabelecidos os fundamentos do Restauro Critico. Aqui Pane explica que não existe uma regra única, mas 
deve-se considerar cada monumento como um caso individual, e diante do qual é necessário fazer uma avaliação crítica 
baseada em um conhecimento profundo. Roberto Pane tem uma bibliografia impressionante (DEZZI BARDESCHI, 2010). 
Basta pensar nos escritos fundamentais sobre Antoni Gaudì e Andrea Palladio, ou em seu interesse pelo barroco. Para 
nossa pesquisa, a atenção que Pane dedica à arquitetura menor, rural e pobre é de particular interesse. Ele fará isso 
tanto como crítico e historiador quanto através de suas esplêndidas fotografias em preto e branco. Esse interesse é 
anterior, em alguns anos, àquele dedicado por Giuseppe Pagano ao mesmo tipo de arquitetura, a espontânea e dialetal. 
É o mesmo olhar apaixonado, por assim dizer, que o une a alguns dos protagonistas desta pesquisa, Ernesto Rogers, 
Lucio Costa e Lina Bo Bardi, todos os três profundamente interessados na arquitetura menor e popular.  
7 La responsabilità verso la tradizione. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza 
dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 272. Texto publicado pela primeira vez em Casabella-continuitá, n. 202, Milão, 
ago./set.1954. 
8 Ibid., loc. cit. 
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É na terra que está enraizada a arquitetura regional autêntica para Lúcio Costa (2001)9, cujo componente 
telúrico lembra o movimento vertical descrito por Rogers. E é sempre na terra que cava em profundidade, 
Lina Bo Bardi, para reencontrar as raízes da arquitetura brasileira, como explica Ana Carolina Bierrenbach 
(2001, p. 23), Lina é capaz: 

[...]de cavocá-la a fundo, e dela extrair os elementos menos vistosos, aqueles que são 
abafados pela historiografia oficial. Sua busca tira esses pontos significativos do 
emaranhado, e os expõe à luz. As raízes brasileiras comportam aspectos indígenas, 
africanos e europeus; agregam referências eruditas e populares.10 

A partir do verbo tradere, deriva também a palavra tradução, que contém uma ideia de movimento e 
transporte. O tradutor, através de uma operação de interpretação, transporta um texto de uma língua para 
outra. Em semiótica, fala-se de texto de partida e texto de chegada como metáfora para indicar o espaço no 
qual esse processo acontece. Essa transposição tem também dimensões temporal e cultural que interagem 
na tradução. O tradutor, por mais que seja fiel ao texto original, aquilo que é chamado de protexto, para 
chegar ao resultado final, ao metatexto, deve necessariamente fazer escolhas.  

Costa (2011, p. 16) referindo-se a um concurso de arquitetura organizado por J. Mariano Filho, explica que, 
para afrontar o projeto, procurou "traduzir o encanto da nossa primitiva arquitetura".  

O artista/tradutor, segundo Rogers, (1954, p 25) com o seu trabalho, está no meio, "na intersecção de duas 
forças" da tradição, que colaboram com a história e são a sua verdadeira essência. 

O trabalho serve, portanto, como um elo entre passado e futuro, passando por um presente aberto o 
presente histórico bobardiano: é um ponto de passagem e não de chegada. 

Essa ideia parece ter sido inspirada diretamente em um ensaio do poeta inglês Thomas Stearns Eliot, Prêmio 
Nobel em 1948, com o título Tradição e Talento Individual, que é publicado em 1919. Para Eliot, a literatura 
é muito semelhante a um arquivo multilíngue, um imenso repertório de tradição, a partir do qual o talento 
individual, com habilidade, pode recompor e recombinar esse repertório, de modo a produzir uma nova 
relação com ele, mas sem comprometer sua essência. Tradição e talento individual são sinônimos, para Eliot, 
momentos de mútua constituição, dois aspectos da mesma substância. As capacidades criativas do artista 
são estimuladas pela tradição, ou, ainda melhor, pelo movimento contido nas suas duas forças, que é 
impulsivo e propositivo. 

É importante chegar às raízes da tradição, quaisquer que sejam: aquelas da arquitetura regional portuguesa, 
para Costa (2011, p. 36), representadas pelas variações construtivas realizadas por pedreiros, carpinteiros, 
marceneiros, portugueses, pelas memórias dos lugares e as experiências dos seus ofícios, que dão início às 
"diferenciadas feições arquitetônicas próprias de cada modo de construir", traduzidas e felizmente 

                                                             
9 COSTA, Lucio. Arquitetura. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. Reedição do livro escrito em 1980, no qual Lucio Costa 
sintetiza seu pensamento sobre arquitetura, integrando a coleção denominada Educação é Cultura – conjunto de dez 
pequenos volumes sobre vários temas ligados à cultura brasileira, para formação de professores de escolas secundárias, 
em edição Bloch/Fename, distribuída nas escolas e nunca comercializada. 
10 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Os restauros de Lina Bo Bardi e as interpretações da história. Dissertação 
(Mestrado)- PPG-AU, FAU-FBA, Salvador, 2001. A professora desenvolve há muitos anos pesquisa continuada sobre a 
obra de Lina Bo Bardi. 
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contaminadas pela cultura brasileira local na qual são inseridas. São semelhantes às variações literárias que, 
para Eliot, são a própria essência do talento individual. 

Para Lina (BO BARDI, 1976, p. 140) são as raízes, vistas por outra perspectiva, por outro lado, "é o nordestino 
do couro e das latas vazias, é o habitante das vilas, é ou negro e o índio, uma massa que inventa, que traz 
uma contribuição indigesta, seca, dura de digerir”.  

Para Rogers (1954), são as vozes da população camponesa traduzidas em verso por Scotellaro11, que de 
"homem mais simples e iletrado, mas espiritualmente fecundo"12, tornou-se um artista moderno; é o pastor 
Giotto que bebe nas fontes da tradição culta de Cimabue e Cavallino.  

Torna-se importante para expandir os "termos de cultura" (ROGERS, 1954, p. 33 ) para o vasto e inexplorado 
campo da arte popular; estabelecer uma relação entre a tradição culta e a espontânea e misturá-las em uma 
tradição única. Aquela culta, sempre objeto de estudos e essa, popular, somente estudada do ponto de vista 
etnográfico, mas nunca considerada nem na "historiografia artística e nem na sistematização estética"13. 

É preciso, segundo Rogers (1954, p.34 ):14  

Refrescar-se nas águas puras das nascentes é bom, mas seria errado pensar que 
nessas águas também não aflua o rio da tradição enriquecida durante séculos, pode 
destruir com seu ímpeto seja as academias obsoletos ou as "margens nostálgicas 
de neo-arcadia populistas”. 

 

Esse ímpeto é, para Lina (BO BARDI, 1958, p. 140), a energia vital que encontra: 

Em alto grau no Brasil, onde uma forma primordial de civilização primitiva (não no 
sentido de ingênua, e sim composta de elementos essenciais, reais e concretos) 
coincide com as formas mais avançadas do pensamento moderno.15 

No postscriptum datado de 1991, do texto Razões de uma Nova Arquitetura, Costa resume o significado do 
ser moderno como "atual e perspectivo conhecendo a fundo o passado", fazendo clara distinção entre o 
moderno e modernista. Para Costa (1991, p. 116), é muito claro que a arquitetura moderna mantinha suas 
raízes na tradição mais profunda e legítima e que não "tem nada a ver com certas obras de feição afetada e 
equivocas – estas sim 'modernistas’"  

                                                             
11 Rocco Scotellaro (1923-1953), poeta, camponês e político italiano, é definido por Carlo Levi como o poeta da liberdade 
do campo. Scotellaro, antes mesmo de Pasolini, por razões pessoais, ocupou-se dos problemas do subproletariado, no 
caso dele, dos camponeses do Mezzogiorno esquecido, um local periférico da Basilicata, do começo do século XX. 
12 Ibid., loc.cit. 
13 La responsabilitá verso la tradizione. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza 
dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 269. 
14 Ibid., loc.cit. 
15 RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p.140. Texto originalmente 
publicado em Crônica de arte, de história, de costume, de cultura da vida. Arquitetura. Pintura. Escultura. Música. Artes 
Visuais. Página dominical do Diário de Notícias (Salvador), n. 1, 7 set.1958. 
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Para Costa (1934, p. 114), a nova arquitetura continua a se basear em certos princípios de permanência, que 
são plenamente respeitados e reinterpretados e, pelo contrário, segue rejeitando inteiramente "os 
artificialismos da falsa imponência acadêmica".16  

Lina (BO BARDI, 1951, p. 3) também estabelece dura batalha contra o academicismo, uma batalha total 
contra todos os ismos e também contra a nascente "afetação modernista, - o antigo não serve mais, então 
moços para frente com o moderno se não queremos perder a partida"  17. A luta de Lina é: 

[...] dirigida contra esta generalização perigosa, contra esta desmoralização do 
espírito de arquitetura moderna, que é um espírito de intransigência e do amor 
para o homem, que nada tem que ver com as formas exteriores e as acrobacias 
formalísticas (BO BARDI,1951, p. 3)18. 

De forma inédita, Rogers (1951)19 une tradição e modernidade, afirmando que a tradição não contradiz a 
modernidade, e que a última é, de fato, a instância mais avançada da primeira. A inspiração, com honestidade 
intelectual, na arte popular e espontânea, que são expressões da tradição, é uma postura atual para Rogers. 
Ele esclarece20 que se considera um forte devedor dos mestres, grandes artistas, do Movimento Moderno – 
algo que também acontece com Costa e Lina – uma vez que tinham alcançado implicitamente o valor da 
tradição, porque lutavam apenas contra seus aspectos acadêmicos e historicistas. E é por isso que cita um 
pensamento de Gropius, que diz: 

Eu acredito que a nossa concepção de arquitetura não está em conflito com a 
tradição, uma vez que o respeito pela tradição não implica uma adesão à forma de 
artística ultrapassada, mas é e sempre foi um esforço para atingir o essencial, isto 
é, para tocar o que está por trás de cada técnica, que sempre com a ajuda dessa, 
tende a uma expressão visível (GROPIUS apud ROGERS, 1957, p. 102)21. 

Também Lina (BO BARDI, 1958, p. 85 ) reúne tradição e modernidade, rejeitando a academia e a retórica. Na 
sua opinião, é a arquitetura moderna que retoma contato com aquilo que há de mais "vital, primário, 

                                                             
16 Razões da Nova Arquitetura é um texto de 1934. Publicado na Revista da Diretoria de Engenharia da prefeitura do 
Distrito Federal, n. 1, v. III, jan. 1936. Republicado em: Lúcio Costa: sobre a Arquitetura, v. 1 (coletânea de textos de 
Lúcio Costa, organização de Alberto Xavier), Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, Porto Alegre, 1962; 
na Arte em Revista n. 4 (Arquitetura Nova), Ceac, São Paulo, ago. 1980; e em Arquitetura Moderna Brasileira: 
Depoimento de uma Geração (coletânea de textos organizada por Alberto Xavier), Abea/FVA/Pini – Projeto Hunter 
Douglas, São Paulo, 1987; e, posteriormente, em Lucio Costa. Registro de uma vivência, Empresa das Artes, São Paulo, 
1995.  
17 BARDI, Lina Bo. “Bela criança”. In: Habitat, n. 2, p. 3. São Paulo, jan./mar. 1951. 
18 Ibid., loc.cit.  
19 Il Cuore: problema umano della città. Em: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza 
dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 257. Texto original é The heart: a human problem, relatório do Rogers ao VIII 
Congresso Ciam de Hoddesdon del 1951, publicado com títulos diferentes em vários livros. 
20 Tradizione e attualità,1957. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza dell’architettura. Milão: 
Skira, 1997, p. 254. Texto da palestra em Aspen, no Colorado, em 1957, no âmbito da International Design Conference. 
21 ROGERS, Ernesto Nathan. Gli elementi del fenomeno architettonico. Bari: Laterza, 1961. 
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anticristalizado no homem" e com tudo aquilo que o liga às raízes e tradições dos diferentes países. Mas não 
o faz no antigo modo nacionalista, regionalista, político e retórico.22 

Para ela, isso é suficiente para explicar Frank Lloyd Wright, em Tóquio, e Le Corbusier, na Índia. O último era, 
para Costa, "sensível ao regionalismo e cosmopolita ao mesmo tempo" 23. 

A tradição está, portanto, ligada às raízes de cada indivíduo, à sua personalidade, a ser considerada não 
apenas como uma presença no espaço, mas também em sua continuidade histórica, ao longo do tempo, 
como um cruzamento dos parâmetros de espaço e tempo. A morte do culturalismo tinha sido sancionada 
pela ação revolucionária da arquitetura moderna, que apenas momentaneamente colocou de lado o sentido 
de tradição, que mesmo vivendo implícito nas obras dos mestres, deve ser recuperado. 

Rogers (1957, p. 21) utiliza uma metáfora: enquanto o corpo morto acaba de cumprir sua função terrena – 
ou seja, a academia e os estilos –, o espírito continua suas animadas atividades – ou seja, a tradição. Com a 
morte do culturalismo, nasceu a tradição24. 

Para Rogers (1956, p. 11 ), é possível recuperar o sentido da tradição quando não se corre mais riscos de que 
as ideias do Movimento Moderno possam ser "corrompidas ou diluídas”.25 A partir desse momento, os 
interesses podem ser direcionados para o sentimento de tradição, irrigando as raízes profundas e extensas 
com nova energia vital. O desenvolvimento da consciência crítica e histórica, que é tão importante na cultura 
moderna, serve para ajudar a colocar os fatos na posição correta com relação às coordenadas de espaço e 
tempo (ROGERS, 1954)26. 

Lina (BO BARDI, 1943 apud RUBINO; GRINOVER, 2009, p. 47) está convencida de que a modernidade, aquela 
realista, sem preconceitos, sem ser acadêmica, é: 

[...] destruidora de toda superficialidade, de todo preconceito, de todo decorativismo, 
trouxe para a arquitetura a relação SOLO, CLIMA, AMBIENTE, VIDA, relação que, com 
maravilhoso primitivismo, vemos brotar da mais espontânea das formas da arquitetura: a 
arquitetura rural.27 

A tradição mencionada por Rogers (1958, p. 39) é aquela substância viva do espírito, eterna. É o trabalho 
daqueles que já se foram, mas que é transformado em energia vital e que aqueles que vierem depois poderão 

                                                             
22 Teoria e filosofia da arquitetura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 
2009, p. 84. Texto manuscrito da primeira aula realizada por Lina Bo Bardi no Curso de Arquitetura da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, em 1958, republicado em 2G: OLIVEIRA, Olívia de (Org.). Lina Bo Bardi. 
Obra construída. Barcelona: Gustavo Gili, n. 23/24, 2002. 
23 Presença de Le Corbusuier. In: COSTA, Lúcio; NOBRE, Ana Luiza (Org.). Encontros/Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Beco do 
Azougue, 2010, p. 125. Entrevista com Lucio Costa de Jorge Cajkowski, Maria Crisitina Burlamaqui e Ronaldo Brito, 
publicada originalmente na Revista Arquitetura, em 1987. 
24 Un architetto di quasi trent’anni, 1938. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza 
dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 39 
25 ROGERS, Ernesto Nathan. L 'architettura moderna dopoa la generazione dei maestri, 1956. In: MOLINARI, Luca (a cura 
di). Ernesto Nathan Rogers, Esperienza dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 148. 
26 ROGERS, Ernesto Nathan. Tradizione e talento Individuale, 1954. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan 
Rogers, esperienza dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 261 
27 Originalmente com o título: Architettura e natura la casa nel paesaggio. Domus, Milão, n.19, nov. 1943, p.464-471. 
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transformar em outra energia e assim continuar. Assim, a tradição está no espírito e não nas formas e é um 
ato moral e ético. Ele afirma: 

A tradição não é, portanto, um capitel, um arco, a horizontal para a vertical, mas é 
o modo de compreender todos esses meios nos seus significados essenciais, o que 
significa a perfeita coerência das suas formas com as necessidades que tais formas 
geraram. Essa coerência é um ato moral.28 

Lina (BO BARDI, 1994, p. 21) também expressa um conceito semelhante, segundo o qual retomar o repertório 
da tradição não significa necessariamente conservar as formas ou os materiais, mas sim as suas essências: 

Procurar com atenção as bases culturais de um País [...] quando reais, não significa 
conservar as formas e os materiais, significa avaliar as possibilidades criativas 
originais. Os materiais modernos e os modernos sistemas de produção tomarão 
depois o lugar dos meios primitivos, conservando, não as formas, mas a estrutura 
profunda daquelas possibilidades.  

Costa assume uma postura similar afirmando que a pesquisa necessária é aquela sobre a essência da tradição 
e não “reconstruções modernas da cultura anônima e rural” (WISNIK, 2003, p. 33)29. Em Documentação 
Necessária, primeiro distingue a arquitetura culta daquela popular, posteriormente, afirma a importância de 
conhecer a fundo a arquitetura popular "apresentada em Portugal". Finalmente, quase com uma admissão 
de culpa, por ele próprio ter caído no movimento tradicionalista neocolonial, do qual tinha feito parte, 
afirma: 

Não percebíamos que a verdadeira tradição estava ali mesmo, a dois passos, com 
os mestres-de-obras nossos contemporâneos; fomos procurar, num artificioso 
processo de adaptação [...]elementos já sem vida da época colonial. [...] Cabe-nos 
agora recuperar todo esse tempo perdido, estendendo a mão [...] ao velho 
“portuga” de 1910, porque [...] foi ele quem guardou, a boa tradição (COSTA,1938, 
p. 25 ). 

A tradição é um ato moral, é o transporte de questões estéticas no âmbito daquelas éticas, é a síntese 
coerente de necessidades práticas e das instâncias estéticas. 

Para Costa (1929, p. 33), “é o produto espontâneo das necessidades, das conveniências da economia e do 
meio físico e social e se desenvolve [...] à feição da índole e do engenho de cada povo”30. 

Roberto Segre afirma que Costa, elaborando uma linguagem moderna sem nunca rejeitar a tradição, a 
memória e a história, “sempre lutou pela significação cultural e estética da arquitetura como elemento 
transformador da cidade, acompanhando as necessidades da comunidade."31 

                                                             
28 Un architetto di quasi trent’anni, 1938. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza 
dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 39. 
29 WISNIK, Guilherme. A arquitetura lendo a cultura. In: NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Masao; LEONÍDIO, Otávio; 
CONDURU Roberto (Org.). Lúcio Costa, um modo de ser moderno. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2004. 
30 COSTA, Lúcio. Tradição local. In: COSTA, Lúcio. Arquitetura. Rio de Janeiro: José Olympo, 2002. 
31 SEGRE, Roberto. Ideologia e estetica do pensamento. In: NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Masao; LEONÍDIO, Otavio; 
CONDURU Roberto (Org.). Lúcio Costa, um modo de ser moderno. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2004. 
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Costa (1987, p. 137) está convencido de que a nova arquitetura andava de mãos dadas com a nova sociedade, 
ambas colocadas sob uma atitude ética: 

Na época, todos estávamos fazendo, essa nova abordagem, era uma coisa ligada à 
renovação social. Parecia que o mundo, a sociedade nova, assim como a 
arquitetura nova, eram coisas gêmeas, uma vinculada à outra. De modo que havia 
ética, havia uma seriedade no que se fazia, ninguém estava brincando.32  

Costa, Rogers e Lina, ao definirem tradição, descrevem principalmente a importância que tem a conexão com 
a terra, com o homem e com a arquitetura rude, telúrica, rural, popular; aquela arquitetura esquecida e 
desprezada que não entrou nunca para os livros de história. É sobre essa arquitetura que se colocam os olhos 
atentos dos três arquitetos. Trata-se de buscar naquilo que Lina (BO BARDI, 1961, p.114) chama de “um 
emaranhado de patrimônio desprezado com esnobismo e que a crítica improvisada define drasticamente 
define como regionalismo ou folclore".33  

Ou tentar descobrir, para Costa (1924), "o fio da meada", recorrendo à tradição do Brasil colonial, para que 
se possa ter uma "arquitetura logicamente nossa".34 

Costa descobre o fio da meada, o ponto de partida para iniciar a construção de uma autêntica arquitetura 
brasileira: a arquitetura regional portuguesa . Para chegar à sua essência e compreendê-la plenamente, para 
entender como se adaptou "como roupa feita à medida ao corpo da nova terra", acrescenta Costa (1929, p. 
33), beneficiando-se da "experiência africana e oriental do colonizador", precisa-se estudá-la “no próprio 
berço”, nas origens.35 

É uma pesquisa que começa com suas experiências de viagens. Ao retornar ao Brasil, em 1917, depois de 
longa estadia na Europa, Costa (1924, p. 15) apresenta o seu conceito de tradição e sinaliza a sua falta no 
País: 

Ao despertar, na manhã seguinte, - uma linda manhã de sol - foi cruel, bem cruel a 
minha decepção: habituado a viajar por terras diversas, estava acostumado a ver 
em cada novo país percorrido uma arquitetura característica, que refletia o 
ambiente, o gênio da raça, o modo de vida, as necessidades do clima em que surgia; 
uma arquitetura que transformava em pedra e nela condensava numa síntese 
maravilhosa toda uma época, toda uma civilização, toda a alma de um povo. No 
entanto, aqui chegando, nada vi que fosse a nossa imagem.  

Costa considera o povo brasileiro cosmopolita, ele mesmo o é, por nascimento e formação. Mas é uma raça 
“ainda em formação". Acredita que a arquitetura de seu país deveria ter realizado, há muito, um percurso a 
partir de uma tradição e de um passado, quaisquer que fossem. Encontra tal percurso através das 
experiências das viagens. Foi enviado por José Mariano Filho para estudar os elementos utilizados na 

                                                             
32 Presença de Le Corbusier em:  NOBRE, Ana Luiza (Org.). Encontros/Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 
2010. p.137.  
33 BO BARDI, Lina. Brennad cerâmica, 1961. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. 
34 COSTA, Lúcio. A alma dos nossos lares. In: NOBRE, Ana Luiza (Org.). Encontros/Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Beco do 
Azougue, 2010, p. 15.  
35 COSTA, Lúcio. Tradição local. In: COSTA, Lúcio. Arquitetura. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. 
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arquitetura neocolonial. Retornando em 1924, depois de visitar a cidade colonial de Diamantina, em Minas 
Gerais, afirma ter sido atingido por um “encanto de autenticidade” de uma cidade feita toda de pau a pique, 
“um ambiente singelo e puro”. 36 Descreve assim a sua visita: ”Lá chegando caí em cheio no passado, no seu 
sentido mais despojado, mais puro: um passado de verdade, que eu ignorava, um passado que era novo em 
folha para mim” (COSTA, 1999, p. 9). 37 

Seguiram outras viagens, também para Minas Gerais, onde ele ficou impressionado não só pela “grandes 
casas de fazenda e sobrados de cidade", mas das pequenas casas de classe média, que mostram todas as 
mesmas características, e até mesmo de casas mínimas, aquelas dos colonos, de aspecto frágil que são: 

[...] feitas de pau do mato próximo e da terra do chão, como casas de bicho, servem 
de abrigo para toda a família […] e ninguém liga de tão habituado que está, pois 
aquilo faz mesmo parte da terra como formigueiro, figueira-brava e pé de milho - é 
o chão que continua (COSTA,1938, p.42 ). 

As confirmações de sua pesquisa acontecem mais tarde, em suas viagens às origens, para Portugal, a primeira 
realizada em 1948. Costa mostra esse caminho seja através de seus escritos, das suas Anotações ao Correr 
da Lembrança38 cheias de desenhos que traçam uma evolução da verdadeira arquitetura brasileira, ou por 
seus projetos, cujo estilo muda radicalmente logo após a primeira dessas viagens, para Diamantina. 

A experiência de viagem é importante, na formação de Lina. Na Itália, realiza uma viagem percorrendo o país 
de norte a sul para a revista Domus, à procura de arte popular, sem sucesso. Mais tarde a encontrará no 
Brasil, especialmente durante uma viagem pelo Nordeste do País, que terá grande importância: 

Aquilo que foi importante na minha vida foi a viagem ao nordeste e o trabalho que 
desenvolvi no Polígono das Secas. Aí eu vi a liberdade. A não importância da beleza, 
da proporção, dessas coisas, mas de um outro sentido mais profundo, que eu 
aprendi com a arquitetura, especialmente a arquitetura dos fortes ou primitivas, 
populares, em todo o nordeste do Brasil. [...] Devo ao Brasil essa liberdade da 
prancheta, das réguas e dos esquadros.39 

A formação de Rogers é pontuada por viagens: nasce em Trieste, transfere-se para Milão, é exilado na Suíça, 
devido à perseguição racial, posteriormente retorna a Milão; viaja para os Estados Unidos, devido às suas 
experiências de ensino. Todos esses são fatos que marcaram sua vida profissional: 

                                                             
36 COSTA, Lúcio. Sobre o patrimônio. In: COSTA, Lúcio; NOBRE, Ana Luiza (Org.) Encontros/Lúcio Costa. Rio de Janeiro: 
Beco do Azougue, 2010, p. 216. 
37 COSTA, Maria Elisa. In: COSTA, Lúcio; PESSOA, José (Coord.). Lúcio Costa: documentos de trabalho. Rio de Janeiro: 
Iphan, 1999. p.9. A filha de Lúcio Costa escreve o prefácio do livro editado por José Pessoa e conta as impressões de seu 
pai voltando de uma viagem a Diamantina. 
38 Texto acompanhado por esboços e desenho de Costa e com descrições de diversas arquiteturas do Brasil, desde as 
mais humildes até as grandes igrejas. 
39 MALAVOGLIA, Fabio. Entrevista com Lina Bo Bardi. São Paulo: ILBPMB, 23 e 26 de agosto 1986, p.1-39. Texto 
mimeografado. Não publicado. 
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[...]a minha profissão me ofereceu muitas oportunidades para viajar a partir das 
quais eu aproveitei, a cada vez, os ensinamentos e os impulsos para as novas 
descobertas, uma vez que se aprofundou em mim o interesse pelas coisas já 
conhecidos e aguçou ainda mais a curiosidade pelas muitas coisas que permanecem 
e permanecerão além dos poucos objetivos alcançados (ROGERS,1954).40 

Para Rogers (1954, p. 260), existe uma particular consciência no ato de viajar: "é um movimento relativo 
entre os deslocamentos que ocorrem no espaço e aqueles que ocorrem dentro de nós".  Mas, para realmente 
compreender, não é necessário entrincheirar-se em "posição agnóstica" nem "fechar-se no egoísmo", mas 
sempre estar em diálogo contínuo entre si e o mundo exterior. 

Rogers viaja para o Brasil em 1954, e vai visitar Ouro Preto. Nessa cidade de Minas Gerais, "que é um legado 
do estilo colonial", reconhece "as fontes de Costa" óbvias, mas também outras influências mais distantes, 
como a árabe, através da cultura ibérica, “embora todos os motivos de uma poética introvertida" estejam 
contaminados por "emoções do espírito local”.41 

As fontes de Costa são uma escolha, e a ideia de escolha é presente claramente no pensamento de Costa, 
que seleciona o fio da meada útil para a sua finalidade. Sobre a descoberta da arquitetura colonial diz: 

O neocolonial foi um equívoco a verdadeira descoberta da arte colonial se deu 
depois, coma criação do Patrimônio Histórico. Quer dizer, o Patrimônio Histórico 
criado naquela época – 1936 – foi que abriu as perspectivas do que havia de 
significativo de fato na arte, nessa nossa tradição colonial toda. Existe, 
perfeitamente, muita coisa assimilável para a nossa arquitetura contemporânea 
(COSTA,1986, p.104).42 

Para Lina (BO BARDI, 2009, p. 171) "é preciso criar e fazer uma seleção rigorosa do passado"43, mas acrescenta 
que "é preciso ver para saber escolher"44 com um certo distanciamento e frieza, necessários para que a 
escolha seja realizada. De acordo com Rogers (1958, p. 21), deve-se operar um processo seletivo da cultura, 
com meticulosa paciência e cuidado, reelaborando "sentimentos e intuições para depois transferi-los para o 
plano da atividade artística com novos sulcos, novas sementes".45 

Para Rogers (1958, p. 22), fazer uma escolha é a maneira de contribuir, nestes tempos, aos processos das 
ideias, aceitando, dentro da consciência, as realizações das experiências mais amplas, rejeitando o que não 

                                                             
40 ROGERS, Ernesto Nathan. Tradizione e talento Individuale, 1954. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan 
Rogers, esperienza dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 260. 
41 Ibid., p.261. 
42 Lucio Costa sobre Aleijadinho. In: NOBRE, Ana Luiza (Org.). Encontros/Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 
2010, p.104. Entrevista de Lucio Costa a Jorge Cajzkowski, Ronaldo Brito e Carlos Zilio, publicada originalmente na 
Revista Gávea, em 1984.  
43 BO BARDI, Lina. Uma aula de arquitetura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009, p.171. 
44 Ibid., loc. cit. 
45 ROGERS, Ernesto Nathan. Il mestiere dell’architetto. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza 
dell’architettura. Milão: Skira, 1997, p. 21. 
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é propício para o nosso mundo interior e potencializando, através de contribuições pessoais, aquilo que é 
reconhecido como válido nos trabalhos dos tão reconhecível como válidos os trabalhos dos antecessores.  

É importante acrescentar que Rogers esclarece a diferença entre inspiração nas obras antecedentes e a cópia. 

Se, como ele diz, inspirar-se de modo honesto e autêntico na tradição representa um sinal de atualidade, é, 
pelo contrário, impossível imitar a espontaneidade da tradição, sendo isso um erro grave: copiar é uma 
atitude superficial e demagógica. A noção acadêmica de tradição é uma imitação das características da 
experiência de cada momento histórico, é mera fossilização (ROGERS, 1961). 

É o mesmo erro cometido e admitido por Costa em relação à sua participação no movimento neocolonial. 
Costa (1986, p. 104), após essa fase neocolonial, sempre afirmará a total rejeição da imitação e da cópia das 
formas da tradição. Afirma que "seria um alimento ótimo para o arquiteto de hoje se ele soubesse tirar 
partido dela e não pretendesse macaquear apenas por modismo, de forma inteiramente inadequada”.46 

Também Lina repudia firmemente a cópia dos estilos do passado. Quando entra pela primeira vez na Catedral 
de São Paulo, é tomada por um sentimento de tristeza que traz à sua memória os dias em que estava 
estudando os estilos arquitetônicos na Escola de Arquitetura com Giovannoni e Piacentini. Ela afirma: 

Tal atmosfera veio ao nosso encontro brutalmente, com o odor de Roma, de louro 
queimado, com o som de músicas militares ao longo do Tibre. Reconhecemos os 
ornatos falhados, o malogro em dominar a remastigação estilística que nos 
envenenara na universidade e que nos impelira a abandoná-la. Seria possível que 
tais coisas tivessem chegado aqui? (...) Toda aquela arquitetura equivocada, inútil, 
vazia como uma pele soprada com a cúpula ridícula sobreposta, uma arquitetura 
que nem se quer se despetala em garbo culturalístico, uma arquitetura capaz de 
fazer-nos duvidar de uma religião que aceita um tal monumento (BO BARDI, 1954, 
s/p). 47 

Anteriormente, foi dito que a palavra tradição tem uma etimologia latina da qual deriva, também, a palavra 
traição. O objetivo oposto dos dois termos depende do entendimento moral e ético com o qual se opera 
(ROGERS, 1954). 

Neocolonial, folclore e falsa tradição podem ser consideradas como uma traição da verdadeira tradição. O 
folclore é considerado, por Lina (2009, p. 118), como uma "herança estática e regressiva, cujas expressões 
são paternalisticamente suportadas pelos responsáveis pela cultura"48, enquanto a tradição e a arte popular, 
se verdadeira, é com um A maiúsculo.49 

                                                             
46 Lucio Costa sobre Aleijadinho. In: NOBRE, Ana Luiza (Org.). Encontros/Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 
2010, p.104. Entrevista de Lúcio Costa realizada por Jorge Cajzkowski, Ronaldo Brito e Carlos Zilio, publicada 
originalmente na Revista Gávea, em 1984.  
47 BARDI, Lina Bo. A catedral. Habitat (14), s/p. São Paulo, fev. 1954. 
48 BO BARDI, Lina. Brennad cerâmica, 1961. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009, p.118. 
49 BO BARDI, Lina. Arte industrial. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009, 
p.107. 
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Mas a traição também pode ser considerada um ato necessário para contaminar de modo positivo e frutífero 
o processo criativo e a tradição.  

Para Lina (BO BARDI, 2009, p. 166), o antídoto da cópia é a criação; criar é “contemplar, de cima de uma 
montanha, um horizonte livre”.50  

Um dos valores essenciais da tradição é, portanto, a criação ou, melhor, o processo criativo, que de alguma 
forma é um processo de recriação, porque possui uma contaminação e uma hibridação necessárias. 
Movimento dinâmico e evolutivo que depende da medida em que o presente e o passado tornam-se 
participantes do processo histórico, independentemente do conhecimento científico da história ou da 
consciência programática do presente. 

Durante a história, de acordo com Rogers (1961), a noção de tradição sempre mudou e teve sempre 
interpretações, por vezes em conformidade e por vezes divergentes, com a visão de mundo, a partir da qual 
se estabelece a relação entre determinado momento presente e determinado momento passado, 
considerado necessário e útil à sua própria evolução. 

É uma operação dialética entre o próprio pensamento e o dos outros, e é por isso que a tradição muda de 
acordo com a síntese que ocorre entre passado e presente, que, segundo Rogers (1961), em última instância, 
caracteriza a criação dos fenômenos arquitetônicos. 

Para escapar do formalismo, a solução está na união vital entre as energias autóctonas de tradição 
espontânea com as contribuições originais das correntes que compõem o patrimônio universal do 
pensamento. O híbrido que brota das diferentes forças da tradição produz arquiteturas felizes 
(ROGERS,1954). 

É necessário fazer uma síntese entre as duas forças da tradição, pois perseguir apenas um dos seus aspectos 
não teria sentido: uma poderia resultar em folclore e na mumificação reacionária, a outra poderia ser 
limitada ao acolher literalmente os produtos dos manuais (antigos ou contemporâneos), sem qualquer 
interpretação ou revisão, à luz das necessidades locais (nacionais), resultando certamente em uma réplica 
estilística inspirada pelo passado ou seguindo as modas do momento (ROGERS, 1954). 

Exemplar é a Câmara Municipal de Säynätsalo de Alvar Aalto, que Rogers visitou com o mestre finlandês. Ele 
fala da obra-prima de Aalto, que se inspira em certas arquiteturas tipicamente italianas, que Aalto gostava 
particularmente, como aquela de San Gimignano, ou as praças recolhidas e os pátios de algumas aldeias. 
Para Rogers, Aalto não é apenas o melhor arquiteto finlandês, é também o melhor arquiteto italiano: a sua 
fusão entre a tradição espontânea finlandesa e aquela mais complexa da Itália, revela-se como o fechamento 
do círculo em uma arquitetura precisa (ROGERS,1954). 

Rogers compara Aalto a Rocco Scotellaro, o poeta camponês. Ele também penetra nas tradições mais 
profundas, reinterpretando-as. Ele "sabe que a história materializa o passado no presente, prevendo o 
futuro". 

                                                             
50 BO BARDI, Lina. Uma aula de arquitetura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009, p.166. 
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Um poema de Scotellaro recita: 

Mas nas trilhas não se retorna 
outras alas fugiram das palhas da incubação, 
porque longo é o perecimento dos tempos, 
a aurora é nova, é nova.  

Rogers mostra-nos dois percursos, opostos, mas complementares, aqueles de Aalto e o de Scotellaro. O 
poeta ascende para os lugares da alta cultura, a partir do seu conhecimento popular simples, e o arquiteto, 
com o seu conhecimento culto, descende em direção às raízes da terra. Rogers mostra-nos um método. 

Pode-se supor que os dois movimentos da tradição são: aquele que vem do povo e o outro que retorna para 
o povo. É necessário que estejam em equilíbrio "como os pesos de uma balança". Compreende-se a grande 
responsabilidade que cada artista tem, que é dupla: uma no confronto com as suas origens e a outra "com 
os fins do seu trabalho, em direção ao futuro" (ROGERS, 1954, p. 278-279). 

Lina (BO BARDI, 1958, p. 86) considera essa hibridação em equilíbrio uma operação muito delicada, mas 
indispensável e, como Rogers, fala sobre a corrente: 

Empresa extremamente delicada é a imersão nesta corrente profunda e vital das 
capacidades críticas e históricas contemporâneas, sem as quais não pode existir 
desenvolvimento coerente e moderno de uma civilização. Importante é não impor 
violentamente o problema histórico-crítico, mas apenas aceitar as realidades 
existentes, levando em conta todas as correntes, inclusive as espúrias, 
modificando-as e aceitando-as, gradativamente, [...] tomando conhecimento de 
que a falência dos esforços precedentes foi devida às posições [...] que excluindo a 
realidade existente combatiam na abstração, obtendo por consequência medíocres 
resultados.51 

Se, por um lado, é necessária essa imersão, verdadeira escavação para alcançar as raízes mais fundas da 
tradição, é necessário dirigir um olhar para essas raízes que não seja estático, que não aponte para a simples 
“conservação das formas e materiais", que seja, pelo contrário, um olhar dinâmico, criativo, que pode ser 
estimulado pela tradição, mas sem nunca imitá-la ou copiá-la, entrando em contato com as necessidades do 
presente.  

Lina tenta traduzir em realidade a sua ideia de síntese; considera que inevitavelmente o Brasil se encontra 
em uma encruzilhada, entre a possibilidade de ser “um país de cultura autônoma, construída sobre raízes 
próprias, ou ser um país inautêntico, com uma pseudocultura de esquemas Importados e ineficientes (BO 
BARDI, 1961)52.  

                                                             
51 BO BARDI, Lina. Cultura e não cultura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009, p. 86. 
52 BO BARDI, Lina. Brennad cerâmica, 1961. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009, p.114. 

6155



 

Uma Ersatz53 feita de culturas de outros países, ou de um país que, por meio da sua própria tradição, toma 
“parte ativa no concerto universal das culturas”54. 

A construção disso, que é uma real ação cultural, acontece, então, olhando-se para dentro, a fundo, com 
uma pesquisa intensa e laboriosa das poucas, mas autênticas, "raízes ainda informes de uma nova terra, 
amada com paixão" (BO BARDI,1961, p.114). 

Em 1960, antes da ditadura militar, Lina procura concretizar, na prática, a criação de um movimento cultural 
baseado na tradição popular, com o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte Popular da Bahia55. O último 
tem como objetivo sistematizar a tradição popular brasileira.  

Lina, tal como Rogers, mostra um percurso, um método, através do qual a tradição e a experiência popular 
poderiam entrar no mundo da cultura moderna real. Experiência popular que é claramente diferente do 
folklore, e cultura moderna que já superou as etapas "culturalista" e " historicista”. 

Deve-se incluir todas as realidades existentes, "salvaguardar ao máximo as forças genuínas” (BO BARDI,1958, 
p. 86)56 de um país, mas fazê-las entrar em contato com aquelas internacionais. Essa é a base de uma nova 
ação cultural em âmbitos local e global. 

É o encontro fecundo mencionado por Rogers, quando se refere ao Brasil, como um campo privilegiado para 
experiências de genealogias devido à sua recente evolução (ROGERS,1954). 

Encontro que, de acordo com Rogers (1954, p. 265), "foi previsto por Costa, entre a arquitetura moderna, 
recolhendo a mensagem de Le Corbusier”, com a tradição culta, iniciada no Brasil no século XVII, com a 
adaptação da arquitetura portuguesa às condições indígenas".  

Oscar Niemeyer, a partir da mensagem de Le Corbusier, parece realizar o encontro e a sucessiva inserção da 
arquitetura moderna e dos fenômenos naturais do seu país (geológicos e botânicos) na ordem da tradição 
espontânea e irracional, estabelecendo um equilíbrio entre tradição e talento individual que, na sua obra, é 
bastante evidente (ROGERS,1954). 

                                                             
53 Ibid., p. 113. A palavra Ersatz significa, em alemão, substituto. Em uso durante a Segunda Guerra Mundial como 
pejorativo para indicar um pão feito com farinha misturada com serragem. 
54 Ibid., loc. cit. 
55 BO BARDI, Lina. Cinco anos entre os “brancos”. 1967. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São 
Paulo: Cosac Naify, 2009. Como explica a própria Lina Bo Bardi, a tentativa durou poucos anos, conseguindo envolver 
nesse projeto as forças vitais da Bahia, a Universidade, os estudantes, chegando a criar uma importante coleção de 
artistas brasileiros e internacionais. O Museu funcionava de maneira provisória no Foyer do Teatro Castro Alves, na 
praça do Campo Grande, no centro da cidade. Ocupando alguns espaços do teatro que tinham sido destruídos por um 
incêndio pouco tempo antes, havia um ateliê para crianças, um cinema sobre a rampa de acesso ao teatro e, no palco 
semidestruído, foi representada a Ópera dos Três Vinténs, de Bertold Brecht. A cena cultural baiana era muito ativa, o 
movimento do Cinema Novo encabeçado por Glauber Rocha começava a dar seus primeiros passos. O teatro devia ser 
reconstruído e, assim, o museu foi instalado no Solar do Unhão, restaurado pela própria Lina Bo Bardi. O Museu de Arte 
Popular foi inaugurado em 1963, mas, infelizmente, após a primeira grande exposição, com o título emblemático 
Nordeste, a situação começava a ficar complicada no País, e, em 1964, os militares ocuparam o museu. 
56 BO BARDI, Lina. Cultura e não cultura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009, p. 86. 
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Rogers escreve pela primeira vez sobre o Brasil e sobre Niemeyer em um editorial de 1954, intitulado Pretesti 
per una Critica no Formalística, fazendo referência à crítica feita por Max Bill à arquitetura de Niemeyer, 
taxando-a de excessivamente formalista. Rogers, como mencionado, viaja mais de uma vez ao Brasil, onde 
participa da Bienal de São Paulo como jurado, e visita a Casa das Canoas, de Niemeyer, com Alvar Aalto.  

Para compreender o caráter da tradição, deve-se considerar a história total de um povo e não apenas seus 
fragmentos. A arquitetura é a expressão sintética de certos conteúdos em determinadas formas: a tradição 
é a ênfase dessa síntese (ROGERS,1954, p.270). 

Rogers, Costa e Lina traduzem as suas próprias experiências, as transcrevem no tempo, de modo a entrar em 
uma cadeia sem início nem fim, como no emaranhado bobardiano. Cada elo é formado a partir da nossa 
experiência renovada no mundo, mas, ao mesmo tempo, fazer parte dessa cadeia é o que proporciona o 
sentido (MONESTIROLI, 2010). 

Cada um dos três mestres, com suas próprias nuances, com algumas diferenças, mas com muitas 
semelhanças, abordou o conceito de tradição.  Escolhem pontos de partida, delimitando temas comuns: a 
tradição como tradução-traição; tradição como essência; tradição como um ato moral e ético; e por último, 
mas não menos importante, a relação entre tradição e modernidade. 

Definir a modernidade por meio da tradição é o aspecto comum mais significativo que une os pensamentos 
de Costa, Lina e Rogers. O último afirma: 

Aquele que não se sente desta forma não pode ser chamado moderno e totalmente 
responsável, mas poderia ser definido simplesmente como contemporâneo, o que 
significa pertencer ao nosso tempo apenas no sentido cronológico, sem ter 
apanhado e expressado os conteúdos mais profundos (ROGERS, 1957, p. 254). 
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURAL E IDENTIDADE 

RESUMO: 
É possível constatar no centro da cidade de Patos - PB, um processo contínuo de descaracterização de sua memória 
urbana, observado no grande acervo representativo que já foi gradativamente destruído, diante desse contexto, o 
estudo compreende a elaboração de um inventário do patrimônio arquitetônico imóvel, com acentuada relevância 
material. Para tal, foram determinados os seguintes procedimentos: escolha dos bens a serem inventariados a partir 
da análise de seus respectivos valores, e, sistematização dos dados obtidos em fichas de inventário. Identificou-se 33 
edificações remanescentes que possuem significância para o município, desse total apenas quatro possuem proteção 
legal. Foi possível constatar o contínuo processo de descaracterização das edificações históricas, fruto das dinâmicas 
imobiliárias, falta de educação patrimonial e ineficiente atuação de órgãos preservacionistas. 
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio arquitetônico; inventário; memória urbana.  

ABSTRACT: 
It is possible to observe in the center of the city of Patos - PB, a continuous process of discharacterization of its urban 
memory, observed in the great representative collection that has already been gradually destroyed, before this 
context, the study comprises the elaboration of an inventory of the architectural patrimony, with marked material 
relevance. To do this, the following procedures were determined: choosing the assets to be inventoried from the 
analysis of their respective values, and systematizing the data obtained in inventory records. We identified 33 
remaining buildings that have significance for the municipality, of which only four have legal protection. It was possible 
to verify the continuous process of de-characterization of historic buildings, the result of real estate dynamics, lack of 
patrimonial education and inefficient performance of preservationist organs. 
KEY WORDS: Architectural patrimony; inventory; urban memory. 
 

RESUMEN: 
Es posible constatar en el centro de la ciudad de Patos - PB, un proceso continuo de descaracterización de su memoria 
urbana, observado en el gran acervo representativo que ya fue gradualmente destruido, ante este contexto, el estudio 
comprende la elaboración de un inventario del patrimonio arquitectónico inmóvil, con acentuada relevancia material. 
Para ello, se determinaron los siguientes procedimientos: elección de los bienes a ser inventariados a partir del análisis 
de sus respectivos valores, y, sistematización de los datos obtenidos en fichas de inventario. Se identificaron 33 
edificaciones remanentes que tienen significancia para el municipio, de ese total sólo cuatro poseen protección legal. 
Fue posible constatar el continuo proceso de descaracterización de las edificaciones históricas, fruto de las dinámicas 
inmobiliarias, falta de educación patrimonial e ineficiente actuación de órganos preservacionistas. 
PALABRAS-CLAVE: Patrimonio arquitectónico; inventario; memoria urbana.  
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INTRODUÇÃO 

Para Caon (2016) o desenvolvimento intenso no último século experimentado pelas cidades - tendo como 
propulsores os processos industriais e a modernização -, provocaram mudanças significativas e velozes no 
âmbito urbano e social, contribuindo para o surgimento de organizações preservacionistas que buscaram 
resistir às massivas descaracterizações urbanas recorrentes:  

 A busca pela preservação das memórias coletivas no final do século XX estruturou-se 
como maneira de resistir à fragmentação das cidades e de seus modelos de gestão, que 
privilegiam a funcionalidade arquitetônica e a especulação imobiliária em detrimento dos 
vestígios de como a cidade foi imaginada em momentos históricos distintos. (CAON, 2016, 
p.96). 

Funari e Pelegrino (2009) afirmam que as políticas preservacionistas do patrimônio nos países da América 
Latina surgiram recentemente e ganharam ímpeto graças as reflexões inerentes ao desenvolvimento 
urbano moderno, doravante as necessidades geradas pelo crescimento industrial e pelo aumento da 
densidade populacional nas grandes metrópoles, que legitimaram as reformas urbanas e o consequente 
aumento das demolições nas áreas históricas. 

De acordo com Caon (2016), no Brasil, a instauração do ideário preservacionista se deu mediante a ação do 
Estado. Ao analisar as literaturas nacionais que tratam o tema da preservação, é possível ressaltar que os 
bens preservados foram utilizados pelos Estados, como objetos de repertório buscando formar a 
identificação dos membros de uma nação. Consonante a esta visão, Morais (2013) defende que as origens 
da concepção da questão preservacionista dos bens edificados no território brasileiro surgiram no início de 
1920, com a elaboração dos primeiros projetos de lei, com iniciativas locais e estaduais, que garantiram o 
resguardo desses bens. No período aflora de modo intenso um sentimento de patriotismo e procura de 
identidade nacional, reflexo dos episódios sociais1 e políticos2 no mundo. 

De maneira geral, é possível ressaltar que o processo de modernização experimentando pelas cidades, 
responsável por mudanças espaciais e socioeconômicas, desencadeou um contínuo processo de 
descaracterização da memória urbana e da história, devido à disputa pelos lotes privilegiados, fomentando 
a total dominação do mercado capitalista, conforme afirma Cavalcanti (2005):  

Paralelamente ao atual processo de urbanização, ocorre a descaracterização da 
fisionomia das cidades. A especulação imobiliária ameaça o patrimônio ambiental 
urbano, pois o Estado, representante das classes dominantes, encontra-se voltado 
para os interesses destas, visando unicamente o lucro sobre os bens imóveis. 
(CAVALCANTI, 2005, p. 15) 

Esses fatores fortalecem a imprescindibilidade de se pensar as políticas relacionadas à significância do 
patrimônio arquitetônico das cidades, colaborando para o resguardo da memória urbana. Possibilita-se, 
assim, a conscientização e educação relativa ao legado sociocultural atrelados aos bens históricos que, 
seguindo o Manifesto de Amsterdam (1975, p.3), “está ameaçado pela ignorância, pela antiguidade, pela 
degradação sob todas as formas e pelo abandono”. 

                                                           
1
 Consolidação da sociedade de consumo; 1ª fase do Movimento Moderno.  

2
 Fundação da União Soviética; fortalecimento dos EUA. 
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Patos é um município sertanejo com inquestionável influência econômica, histórica e sociocultural para o 
Estado da Paraíba, está localizado (Figura 1) na mesorregião do sertão paraibano, distante 310 km da 
capital do Estado (João Pessoa). A cidade vem sofrendo ao longo dos anos, um processo de 
descaracterização da sua memória urbana, enxergado no contínuo mecanismo de destruições de 
edificações dotadas de significância para a memória social e evolução urbana do município, sendo possível 
constatar com frequência nas áreas centrais da cidade, edificações de diferentes tipologias e estilos serem 
demolidas e nos seus lugares serem construídas novas, geralmente para suprirem as demandas do setor 
comercial de sua área central. Considerando o quantitativo de edificações representativas que foram 
gradativamente destruídas, é indispensável garantir a salvaguarda dos exemplares arquitetônicos 
remanescentes através do fomento de uma cultura que busque resguardar a identidade individual e 
coletiva, promovendo a conservação da memória urbana.    

 

Figura 1: Localização do município de Patos 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Quanto à desvalorização da memória urbana, observa-se no local uma insuficiente participação de órgãos 
competentes, como: a municipalidade e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(IPHAEP), na elaboração de medidas que garantam a conscientização, conservação e preservação do legado 
arquitetônico do município. Ainda sobre esta visão pode-se acrescentar a inexistência de livro para 
tombamento de bens e falta de educação patrimonial entre os munícipes.  

Levando em consideração o grande acervo representativo que já foi gradativamente destruído, se faz 
necessária a luta pela permanência do que ainda está inserido na malha urbana, que representa e 
caracteriza a história da formação urbana de Patos, atribuindo-lhe sentido de identidade, enfatizando 
assim, que a descaracterização da paisagem urbana com as demolições de edificações históricas, se 
relaciona principalmente com a perda da memória relativa à evolução urbana do município. 
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Para tanto, é imprescindível adotar processos que busquem preservar a história do município, neste caso, a 
elaboração de um inventário para identificação e catalogação dos possíveis exemplares arquitetônicos com 
significância histórica e sociocultural, sintetizando um instrumento que fomentará a valorização de bens 
arquitetônicos e culturais expressivos para o município, em diferentes momentos históricos, buscando 
retratar os valores contidos nestes bens, avaliando as relações com diversos campos. 

Diante do contexto geral exposto, referente aos dilemas relativos a conservação dos bens edificados, 
importantes para a valorização da memória urbana, o trabalho em questão trata a temática da preservação 
do patrimônio arquitetônico com relevância histórico-cultural. No seu desenvolvimento, foram 
diagnosticados exemplares remanescentes e analisadas as suas características com fundamentação de 
natureza arquitetônica, histórica e cultural, possibilitando a caracterização das edificações representativas 
presentes no centro de Patos, sintetizando um acervo de informações que possibilitará estudos sobre a 
história e memória urbana da cidade, além disso, fornecerá aporte para futuras ações preservacionistas. A 
importância do trabalho está em contribuir para o resguardo do legado arquitetônico significativo, 
promovendo o combate à perda de memória urbana e identidade coletiva, garantindo o conhecimento e 
conscientização a respeito da importância do patrimônio cultural.  

A pesquisa tem como objetivo geral elaborar um inventário do patrimônio arquitetônico imóvel, com 
acentuada relevância material, em recorte espacial envolvendo o bairro Centro da cidade de Patos – PB. 
Como objetivos específicos busca: 

1. Analisar a arquitetura histórica e a evolução urbana do município, através do registro de seu legado 
arquitetônico.   

2. Contribuir para preservação do patrimônio cultural, da memória urbana e do sentido de 
coletividade atrelados aos bens edificados da cidade.  

3. Apresentar-se como fonte de pesquisa de dados para subsidiar discussões que tratem do 
patrimônio arquitetônico de Patos em futuras ações intervencionistas e atividades relativas a ações 
de educação patrimonial.  

A pesquisa em questão, de cunho exploratório, apoiou-se na pesquisa documental para compilação de 
referências dos principais autores no campo do patrimônio cultural e sua conservação, além disso, foram 
realizadas pesquisas documentais e imagéticas para obtenção de dados inerentes as edificações que foram 
inventariadas, bem como, dados municipais relativos à história da formação do espaço urbano da cidade de 
Patos.  O trabalho consiste em realizar o levantamento e promover o registro de edificações 
representativas da memória urbana do município em questão presentes no recorte espacial escolhido, para 
tal, foram determinados os seguintes procedimentos: 1) escolha dos bens a serem inventariados a partir da 
análise de seus respectivos valores; 2) definição do método a ser utilizado na catalogação por meio da 
elaboração da ficha de inventário. As ferramentas utilizadas para obtenção resultados foram: listagem e 
localização das edificações selecionadas, visitas exploratórias para coleta de informações e para realização 
do levantamento fotográfico dos bens arquitetônicos, sistematização dos dados por meio do 
preenchimento das fichas de inventário, elaboração de mapas temáticos materializando os dados obtidos 
por meio da análise das informações presentes nas fichas do inventário.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O patrimônio arquitetônico é visto por Moreira (2014) como detentor da história e cultura de uma 
determinada sociedade, pois o ambiente urbano contém as marcas que garantem a representatividade 
física da identidade de uma cidade com seus habitantes, assim, o conjunto de construções que a compõe, é 
responsável por conferir singularidade e identidade frente às demais, pois neste espaço estão inseridas 
diferentes edificações dos mais variados estilos e épocas.  

Ballart i Hernández et al (1996) afirmam que a concepção do patrimônio está atrelada à definição de bem, 
remetendo a algo dotado de significação, e nesta esfera todo objeto histórico deve ser observado com base 
no valor de uso, formal e simbólico. Esta análise da condição de valoração dever ser pautada mediante 
condições reais e socialmente determinadas, tomando como pressuposto todo o contexto sociocultural de 
uma determinada nação.3  

Consonante com essas ideias, Morais (2013) observa a questão do sentido de valor que deve ser ressaltado 
ao se tratar a questão do patrimônio cultural:  

A atribuição de valores para que um determinado bem seja considerado patrimônio 
requer embasamentos que sejam capazes de legitimá-lo. Promovendo o reconhecimento 
dos bens mediante o seu potencial, propiciam-se as bases para definir o que preservar, 
sendo que as estratégias de proteção e preservação podem mudar de acordo com o 
contexto e os valores associados ao bem. (MORAIS, 2013, p.37) 

Para Poulot (2009), a questão do patrimônio compreende dois aspectos essenciais: primeiro tem-se a 
apropriação do passado, que está sempre em movimento de transformação, metamorfose dos resquícios 
de outrora; segundo percebe-se a relação de fundamental estranheza estabelecida, buscando evidenciar as 
testemunhas do tempo remoto na atualidade, a partir da identificação de suas significâncias para a 
sociedade corrente. 

Segundo Pelegrini (2007), quando se faz alusão à concepção de patrimônio enquanto expressão intensa da 
“alma dos povos” ou como “legado vivo” repassado no decurso do tempo, de geração a geração, pode-se 
reconhecer que o patrimônio é construído historicamente e garante a manutenção do sentido de 
pertencimento dos indivíduos a uma determinada cultura. A essa lógica é assegurada uma identidade 
cultural que fundamenta um suporte precioso para a formação do cidadão:  

No entanto, se considerarmos verdadeira a assertiva de que as memórias e referências do 
passado fundamentam a coesão entre os sujeitos que compartilham sensibilidades, 
memórias, tradições e histórias, não podemos ignorar que esses mesmos referenciais 
também evidenciam diferenças culturais que ampliam a compreensão da diversidade 
como valor essencial para o convívio em sociedade. (PELEGRINI, 2007, p. 89)  

Conforme Polout (2009), a história da preservação e da difusão do patrimônio foi construída 
progressivamente no decurso dos últimos dois séculos e diz respeito a duas principais categorias, de um 
lado estão inseridos os profissionais atentos às leis e critérios intervencionistas, de outro lado, estão os 
militantes de associações e movimentos envolvidos com a conservação.  

                                                           
3
 Tradução do espanhol para o português realizada pelos autores deste trabalho. 
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Castriota (2009) pontua que desde o final da Segunda Guerra Mundial, o âmbito de patrimônio sofreu 
importantes mudanças, recebendo uma ampliação que muda a natureza do seu tempo. Há uma expansão 
significativa do que é necessário preservar, havendo um desprendimento da concepção inicial que fazia jus 
ao patrimônio enquanto monumento, posteriormente, houve uma maior abertura e aceitação, para novos 
estilos e tipos.  

Para Caldas e Santos (2013) os consecutivos eventos que provocaram mudanças significativas no cenário 
urbano de algumas cidades do mundo no decorrer do século XX, principalmente no que diz respeito às 
arquiteturas emblemáticas e históricas, proporcionaram o surgimento de entidades internacionais e 
eventos que empenharam-se em discutir e fomentar a conservação integrada do patrimônio:  

O século XX foi marcado pelo debate das questões de preservação, especialmente em 
decorrência da Segunda Guerra Mundial, cujos bombardeamentos destruíram inúmeros 
monumentos históricos do Velho Mundo. Dessas discussões, surgiram instituições 
internacionais como: a ONU (Organizações das Nações Unidas); a UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura); o ICOM (Conselho 
Internacional de Museus), o ICCROM (Centro Internacional para o Estudo da Preservação e 
Restauração de Bens Culturais); e o ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios), entre outras organizações que promoveram eventos e encontros entre as nações, 
cujas discussões resultaram nas chamadas Cartas Patrimoniais. Esses documentos 
passaram, dentre outras recomendações, a indicar códigos de posturas internacionais e a 
orientar a conduta dos profissionais atuantes na área da conservação-restauração, além 
de proporcionar a ampliação das noções de patrimônio e bem cultural para os países 
signatários. (CALDAS, SANTOS, 2013, p.3) 

Para Montaner e Muxí (2016), a problemática que envolve o resguardo dos bens arquitetônicos é inerente 
ao campo das transformações urbanas que, independentemente dos conflitos econômicos e do Estado, são 
sempre pautadas pelas indagações sobre o que manter e o que transformar, o que se destrói e como se 
executam esses processos. Segundo os autores, “a questão do patrimônio arquitetônico, urbano e 
paisagístico é tão capital e sintomática. ” (MONTANER; MUXÍ, 2016, p. 159) 

Poulot (2009) destaca que, quanto à questão da legitimidade cultural, o âmbito patrimonial abrange um 
vasto discurso social urbano que engloba fatores pertinentes aos cidadãos e suas relações de poder e 
organização, fomentando a legitimidade das questões relativas à antropologia jurídica e política, sendo este 
fator afirmativo para a defesa da preservação do legado patrimonial:  

O patrimônio ocupa, atualmente, uma posição privilegiada nas configurações da 
legitimidade cultural, nas reflexões sobre a identidade e nas políticas do vínculo social. Do 
ponto de vista da legitimidade, ele tem haver com uma antropologia jurídica e política de 
longa duração, permitindo inscrever-se em uma filiação e reivindicar uma transmissão. 
(POULOT, 2009, p. 199) 

Ballart (1997, p.29) afirma que a preservação dos objetos históricos promove a apropriação do passado e 
garante um elo entre as sociedades e suas histórias:  

“Os objetos que permanecem no tempo transmitem de uma maneira direta aos indivíduos 

notícias e sensações que provêm do passado. Como aponta Kubler, são a porta mais direta 
para o passado, muito mais que as histórias contadas ou as mesmas ideias escritas, 
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porque estão presentes diante de nossos olhos e se pode tocar. O legado, o patrimônio 
que se herda, é uma maneira de  manter em contato no círculo social familiar, além da 
morte, uma geração com a seguinte.

4
 ” 

Amorim (2007) descreve que a discussão sobre as destruições dos edifícios representativos da arquitetura 
de gerações no decurso do tempo, sustenta-se, pois as edificações abrigam, revelam e simbolizam as 
manifestações humanas, estas estão impregnadas em suas matérias. Sendo assim, a defesa da salvaguarda 
do ambiente construído gerará um repertório para as cidades poderem revelar as diversas temporalidades 
vividas. Pensar acerca da escolha dos exemplares que sobreviverão e os que perecerão é um exercício 
necessário para o reconhecimento das características peculiares de cada cidade.   

A questão da destruição do patrimônio é vista por Montaner e Muxí (2016), na tematização das cidades, 
como responsável pela perda crítica de memória urbana. Para os autores, este processo pode provocar 
traumas urbanos que se produzem de maneira silenciosa e velada, onde tem-se um apagamento 
sistemático da memória coletiva que não é visto explicitamente pelas grandes massas como um processo 
traumático. Assim, não são observados conflitos sociais aparentes, provocando um processo lento e oculto, 
decorrente do desenvolvimento tardo-capitalista recorrentes nas grandes cidades, que objetiva o 
estabelecimento de identidades para o controle interno e comunicação externa, fomentando a 
lucratividade e o êxito do mercado capital globalizado.    

Consonante com Zukin (2017), “a preservação do patrimônio cultural enfrenta obstáculos políticos 
resultantes do interesse econômico. ” (ZUKIN, 2017, p. 27).  Ainda segundo a autora, a questão da 
salvaguarda do patrimônio entra em conflito com os interesses dos proprietários individuais dos imóveis e 
incorporadores imobiliários que acabam operando contra a preservação.  Esse fato afirma-se pela questão 
dos novos padrões de moradia, onde a maioria da população, além dos consumidores abastados, prefere 
aderir aos novos e emblemáticos empreendimentos, ao invés de anuírem à questão da valorização e 
preservação da moradia em áreas históricas, mediante sua reutilização adaptativa. 

Morais (2013) explica que para se realizar ações de defesa do patrimônio, é imprescindível a análise para 
conhecimento prévio dos bens passíveis de preservação, e para esta atividade seja realizada o inventário 
constitui-se como ferramenta fundamental:  

O inventário consiste em um instrumento utilizado na identificação e registro por meio de 
pesquisa e levantamento das características e particularidades de determinado bem, 
incentivando ações no sentido de valorização e defesa, sendo realizado antes de haver 
uma ação concreta de preservação. (MORAIS, 2013, p.41) 

Para Diel (2015) o inventário, como ferramenta de resguardo dos bens culturais, não é de origem brasileira, 
e constitui-se como uma das mais antigas formas de defesa do legado cultural em nível internacional. Para 
Caon (2016, p.93) esta ferramenta de salvaguarda “ sempre foi instrumento para a preservação dos bens 
culturais, pois existiu a necessidade cada vez mais ampliada de conhecer e reconhecer os bens culturais e 
seu acréscimo sobre as questões simbólicas. ”  

                                                           
4
 Tradução do espanhol para o português realizada pelo autor deste trabalho. 
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Consonante com Morais (2013, p.40), “os instrumentos de preservação vêm sendo utilizados no Brasil 
desde a década de 1930 quando se implanta pelo governo federal o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN) ”. Segundo o mesmo autor, somente com a promulgação da Constituição 
Federal (1988), o inventário foi implementado no país como ferramenta jurídica de salvaguarda do 
patrimônio cultural, expresso em seu Art. 216, §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”. 

Segundo Caon (2016), o inventário traz consigo uma forma de leitura da sociedade, compreendendo a 
indispensabilidade de reconhecimento do legado cultural e os procedimentos indispensáveis para preservar 
o patrimônio. Segundo o autor, “essa ferramenta se torna mais elaborada e técnica, considerando os signos 
contidos neles pela sociedade”. (CAON, 2016, p.29) 

Castriota (2009) aponta que quando o inventário é bem explorado metodologicamente pode, além de 
produzir um registro de bens culturais, constituir um tipo de diagnóstico interdisciplinar. Com isso 
possibilita-se o fornecimento de bases mais consolidadas de dados, além de metodologias de diagnóstico e 
interpretação para a ação e efetivação de políticas governamentais mais consistentes, que, respeitando as 
particularidades locais, podem ser utilizadas como suporte para a evolução da sociedade.  

Em linhas gerais, Caon (2016) descreve que o inventário de edificações é realizado objetivando identificar 
bens imóveis, traduzindo-se como método para resguardo da memória urbana, buscando o 
reconhecimento de valores urbanísticos, históricos e arquitetônicos proeminentes para uma determinada 
comunidade. A princípio, a manifestação das memórias consistirá na apreensão das características das 
edificações, “quais suas particularidades, seus elementos construtivos, suas alterações no decurso do 
tempo, servindo para seguir um procedimento metodológico específico para a preparação de um histórico 
sobre a edificação”. (CAON, 2016, p.315) 

METODOLOGIA  

A pesquisa em questão, de cunho exploratório, buscou investigar, realizar o levantamento e promover o 
registro de edificações representativas da memória urbana do município em questão presentes no recorte 
espacial escolhido, para tal, foram determinados os seguintes procedimentos: escolha dos bens a serem 
inventariados a partir da análise de seus respectivos valores, e, definição do método a ser utilizado na 
catalogação pelo meio da elaboração da ficha de inventário. 

A metodologia empregada divide o trabalho em etapas, onde foram utilizadas as seguintes ferramentas 
para obtenção dos dados: listagem e localização das edificações selecionadas, coleta de dados históricos 
acerca dos edifícios, levantamento fotográfico dos bens arquitetônicos, elaboração de material gráfico do 
projeto arquitetônico (plantas de situação) com suporte de programa computacional específico. Dessa 
maneira, a pesquisa apresenta o seguinte roteiro:  

(1) Pesquisa bibliográfica: buscando abordar os conceitos mais relevantes e atuais acerca do discurso 
histórico-cultural do patrimônio presentes em literaturas seminais, como: “Uma história do 
patrimônio no Ocidente“ de Poulot (2009); “Patrimônio Histórico e Cultural” de Funare e Pelegrino 
(2009) e “El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso” de Ballart (1997); dentre outros 
autores que apresentaram elevada relevância ao trabalho em questão; 

6170



 

(2) Mapeamento e triagem dos bens representativos, segundo critérios de atribuição de valores 
abordados por autores como Moreira (2014) e Lacerda (2012); 

(3) Elaboração da ficha-base a ser utilizada para inventariação das edificações, tomando como 
referência a ficha utilizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(IPHAEP); 

(4) Coleta de dados mediante pesquisa documental em órgãos locais como: Prefeitura Municipal, 
Fundação Ernani Sátyro, Instituto Histórico e Geográfico de Patos, Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) e Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba; visitas 
exploratórias, levantamento fotográfico dos bens selecionados; 

(5) Sistematização dos dados: Elaboração de material gráfico do projeto arquitetônico (plantas de 
situação) com suporte de programa computacional específico; Interpretação e análise dos dados 
coletados; 

(6) Preenchimento e anexação dos dados e materiais imagéticos (fotografias, croquis e desenhos 
digitalizados) nas fichas catalográficas, finalizando a elaboração do inventário de setor urbano 
central da cidade Patos-PB; 

(7) Elaboração de mapas temáticos materializando os dados obtidos por meio da análise das 
informações presentes nas fichas do inventário. 

Critério de seleção das edificações a serem inventariadas   

O primeiro critério para seleção das edificações a serem inventariadas considera a localização dos 
exemplares arquitetônicos, onde, serão observados os bens presentes no recorte espacial que compreende 
um setor urbano na área central na cidade de Patos, cuja escolha considerou os valores geopolíticos e 
históricos do local em questão.  

 Na área estudada foram identificadas, através de mapeamento digital com auxílio de software 
computacional e visitas exploratórias, as edificações com base nos seus valores de referência. O primeiro 
deles diz respeito à representatividade histórica das edificações para a sociedade patoense, sintetizando 
um segundo critério de seleção, neste momento observam-se os bens com considerável relevância para a 
construção da história de Patos, possibilitando a percepção da evolução urbana através de exemplares 
arquitetônicos de diferentes períodos históricos cujo eventual desaparecimento ou descaracterização 
refletiria na perda da memória da cidade, afirmando assim, a importância de catalogação das mesmas.  

Para Lacerda (2012), o valor histórico é importante para evidenciar distintas épocas, observando a forma de 
interação do indivíduo com a cidade, possibilitando a evidenciação de etapas marcantes da evolução 
urbana de qualquer sociedade. A autora faz alusão às ideias de Rieghl, destacando que a atribuição de valor 
a determinados bens com base nas preferências atuais das pessoas, possibilita o reconhecimento das 
existências desses exemplares como criações singulares de determinas sociedades em diferentes épocas.   

Outro critério utilizado diz respeito aos valores arquitetônicos e morfológicos dos exemplares, procurando 
destacar as edificações que possuam singularidade na sua conexão com as vias e nas relações morfológicas 
entre edifício, lote e quadra. Além disso, pretende-se observar a correlação entre diferentes tipologias 
numa determinada área. Pretende-se ainda destacar os bens que apresentem elementos estilísticos 
identificáveis em modelos consagrados da história da arquitetura e urbanismo, objetivando um referencial 
historiográfico fomentado na contemplação de distintos estilos arquitetônicos.    
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A relevância morfológica-arquitetônica é apontada por Moreira (2014) como um método para verificação 
dos valores arquitetônicos das edificações, objetivando a constatação das características construtivas que 
validem a escolha das mesmas para inventariação. Neste método são analisadas características inerentes 
ao traçado urbano, interação morfologia com o entorno, relação com o contexto urbano, diversidade 
tipológica, e adequação a estilos arquitetônicos consagrados. 

Por último, tomou-se como critério para especificação das edificações passíveis de serem documentada, 
um levantamento de 35 exemplares, realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Patos - listagem que 
foi publicada no boletim mensal de outubro de 2003 desse órgão e encaminhado ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), solicitando o cadastramento e possível 
tombamento dos referidos exemplares. Dentre os bens destacados têm-se parques, praças e edificações, 
de diferentes épocas e estilos. Em 2003, o IPHAEP realizou o cadastramento de três edificações presentes 
no referido levantamento e que estão localizadas na área de estudo desta pesquisa: processo 0127/2003 – 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, processo 0128/2003 – Catedral de Nossa Senhora da Guia, processo 
0129/2003 – Sede da Prefeitura Municipal.  Além desses bens cadastrados está situada no perímetro de 
estudo, o prédio da estação ferroviária protegida por um tombamento temático das estações ferroviárias 
do Estado da Paraíba, graças ao decreto nº 22.082/2001, o edifício conta ainda com um tombamento 
nacional através da portaria nº 407/2010 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
que apresenta a lista do Patrimônio Cultural Ferroviário Nacional.    

A escolha das edificações representativas advém da observação dos critérios acima mencionados, 
sintetizando um processo que abrangerá a observação das edificações, em primeiro nível, na sua 
localização dentro do perímetro de estudo, no segundo nível, tem-se a análise do levantamento 
anteriormente realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Patos, e em terceiro nível, será realizado o 
diagnóstico dos bens com base nos valores contemplados na pesquisa conforme esquema a seguir (Figura 
2):  

 
Figura 2: Esquema para escolha das edificações passíveis de serem inventariadas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Para a identificação dos bens a serem inventariados, foi gerado um mapeamento assente na sobreposição 
do levantamento realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Patos com o mapeamento realizado na 
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pesquisa em questão, resultando no mapa de localização de 33 bens dentro da malha urbana do centro da 
cidade de Patos (Figura 3).  

 
Figura 1: Mapa de localização, dentro da malha urbana do centro de Patos, das edificações passíveis de serem inventariadas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Modelo de ficha a ser preenchida para o inventário do patrimônio arquitetônico de Patos 

Para a elaboração da ficha-base empregada na catalogação, utilizou-se como referência os modelos de 
fichas de inventário utilizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(IPHAEP), trata-se do mesmo padrão utilizado pelo Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG) do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Tendo em vista a relevância do documento, 
o processo de catalogação utilizado possibilita uma abordagem técnica e satisfatória para obtenção dos 
dados necessários para a pesquisa. Os itens contemplados permitem uma leitura precisa de condicionantes 
das edificações, garantindo a coleta de dados essenciais na compreensão de todas as características 
construtivas e socioculturais dos bens a serem inventariados.   

A realização dessa pesquisa sistemática envolve a coleta de dados considerando a importância histórica, 
arquitetônica e urbanística que caracterizam as edificações selecionadas como lugares de memória ou 
referência cultural. Tem-se a abordagem técnica, histórica e sociocultural necessária para catalogação e 
indexação de informações que poderão ser utilizados em futuras ações intervencionistas.  
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Na primeira etapa de catalogação, foram utilizadas fichas provisórias para obtenção das informações 
durante as visitas exploratórias e nas pesquisas documentais, em seguida, os dados foram registrados nas 
fichas definitivas, tendo os seguintes itens a serem preenchidos:  

A) Identificação  
a. Identificação do bem: denominação da edificação (ex.: Prefeitura Municipal, Estação Ferroviária, 

etc.); 
b. Código identificador: o número da ficha compõe-se da sigla do Estado (PB) seguida do ano de 

elaboração do inventário, mais quatro dígitos referentes ao número do bem cultural. Ex.: ficha nº 
PB/99 – 00002; 

c. Recorte Territorial: Preencher com as informações imprescindíveis para a identificação da região 
estudada; 
 

B) Localização do objeto de análise 
d. Município: nome do município onde está localizado o bem; 
e. Endereço/Localização: endereço completo da edificação; 
f. Latitude/Longitude: coordenadas geográficas do bem, obtidas a partir de um sistema de 

posicionamento global (GPS); 
g. Dados cadastrais: inserir os dados de cadastro da edificação junto à Prefeitura Municipal; 
h. Planta de situação: Inserir planta de situação da edificação; 

 
C) Propriedade 

a. Tipo: especificar se o prédio é público, privado, etc.; 
b. Proprietário: nome do proprietário atual, na data elaboração do inventário; 
c. Uso original/atual: especificar o uso original da edificação e seu uso atual; 
d. Situação de ocupação: observar se a edificação está sendo utilizada ou se está ociosa; 

 
D) Contexto: identificar a relação do bem com o entorno, observando a paisagem a 

que está inserida e a sua relação com vias públicas, alinhamentos, recuos, 
descrevendo as principais características. Neste caso, relatar se a edificação faz 
parte de um conjunto, se é um referencial ou se descreve o perfil urbano da 
cidade.  

E) Proteção existente: descrever se o bem é tombado por alguma instância 
(Municipal, Estadual, Nacional);  

F) Proteção proposta: proposta de algum formato de proteção; 
G) Estado de conservação: Relatar o estado de conservação da edificação, 

observado o estado de degradação dos elementos construtivos; 
H) Estado de Preservação: se houveram alterações das características originais da 

edificação; 
I) Valores/critérios de seleção estabelecido ao bem: descrever os valores 

identificados na edificação que a tornou passíveis de formar o inventário, 
conforme critérios de escolha das edificações. 

J) Histórico e informações relevantes:  descrição histórica breve, além de outras 
ressalvas relevantes. 

K) Documentação gráfica: 
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a. Levantamento fotográfico: foto da fachada principal do bem, contendo o máximo de detalhes 
representativos, tais como tipo de esquadrias, cobertura, ornamentos, etc.;  

b. Imagens complementares: imagens que caracterizem o entorno imediato da edificação, com 
referências às edificações vizinhas, passeio, leito da rua, vegetação, etc. 

c. Levantamento arquitetônico existente (Plantas baixas): quando houver e forem 
disponibilizadas pelo responsável da edificação; 

L) Caracterização externa da edificação: 
a. Coberta: telhamento, acabamento e coroamento;  
b. Esquadrias: estruturas, materiais e acabamentos de janelas e portas, observando, também, se 

houveram alterações ao longo do tempo; 
c. Materiais: especificar os materiais da edificação, tais como: a vedação da estrutura, o revestimento 

da fachada, o tipo de esquadria e o material utilizado; 
d. Informações complementares: descrever as demais informações relevantes sobre a parte externa 

da edificação e se há elementos diferenciados como arcadas, balaústres, varandas, rampas, bem 
como elementos decorativos. 

M) Data e autoria do levantamento: datas dos levantamentos e identificação do 
responsável pelo levantamento de dados. 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados obtidos na pesquisa demonstram aspectos relevantes do contexto preservacionista de Patos, 
possibilitando o diagnóstico das características arquitetônicas, históricas e culturais dos bens inventariados, 
evidenciando os diferentes contextos, de preservação ou modificação, que essas edificações foram 
submetidas ao longo do tempo, tais fatores, possibilitaram também a análise da evolução citadina, por 
meio da constatação das transformações da paisagem, durante a sua conformação urbana.  

Na etapa de seleção das edificações inventariadas, foram realizadas análises para identificar, na área de 
estudo, quais bens possuíam valores arquitetônicos, históricos e morfológicos, fundamentando assim, o 
processo de triagem. Tal abordagem fomenta a construção da dimensão valorativa do patrimônio local, 
possibilitando uma aproximação da comunidade com o simbolismo presente em tais edificações 
remanescentes. O resultado pode ser observado no mapa abaixo (Figura 4):  
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Figura 4: Mapa temático dos valores atribuídos às edificações 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Foram identificadas 13 edificações que possuem simultaneamente os três valores analisados, sete com 
valor arquitetônico, cinco com valores arquitetônico e histórico, cinco com valor arquitetônico e 
morfológico, duas com valor histórico e uma com valor histórico e morfológico.  Esse resultado evidencia a 
considerável representatividade dos bens inventariados, cuja maioria possui atributos formais e simbólicos 
que afirmam as suas contribuições para a memória urbana de Patos, além de possibilitar o fomento do 
sentido de identidade cultural desse local.   

Realizou-se a análise das características arquitetônicas, identificando os elementos constituintes das 
fachadas dos bens inventariados. O diagnóstico apresentado no mapa a seguir (Figura 5) evidencia a 
existência, na paisagem urbana, de diferentes correntes estilísticas, como: art déco, eclético, moderno, 
neoclássico, neogótico e rococó, que conformam o perfil arquitetônico do centro de Patos, essa 
diversificação de estilos demonstra a dinâmica de transformação do ambiente urbano. Outra característica 
observada foi a presença, em uma mesma edificação, de elementos pertencentes a diferentes períodos da 
arquitetura, provenientes de adaptação dos edilícios, fortalecendo o hibridismo de suas composições.   
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Figura 5: Mapa temático dos estilos arquitetônicos 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Observa-se que a classificação das edificações de acordo com os estilos arquitetônicos se dá da seguinte 
maneira: oito edificações art déco, nove ecléticas, seis híbridas, seis modernas, duas neoclássicas, uma 
neogótica e uma rococó.   

O mapa a seguir (Figura 6), apresenta outra informação coletada, que diz respeito ao tipo de propriedade 
dos bens inventariados, avaliando a que domínio pertencem as edificações, a análise dessas características, 
possibilita uma melhor configuração dos perfis edilícios, nas suas relações com a população em geral, 
contribuindo para a correta abordagem, com base na realidade local, de possíveis planos de gestão do 
patrimônio local.  
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Figura 6: Mapa temático sobre a natureza da propriedade dos bens inventariados 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Assim, da análise em questão, foram identificadas seis edificações alugadas, 14 públicas, 11 privadas e duas 
mistas. A obtenção de informações sobre o tipo de propriedade, e sobre o nome do proprietário dos bens 
fichados, foi possível graças a visitas exploratórias às edificações e à Diretoria de Administração Tributária 
da Prefeitura Municipal de Patos. As visitas de campo foram realizadas no período de 23/02 a 16/03 do 
corrente ano, nelas foram realizados também, o levantamento fotográfico e obtenção de dados básicos 
relativos ao estado de preservação das edificações, observando as possíveis alterações na composição da 
forma original; não foi possível contato com responsáveis, para obtenção dos dados, nas seguintes 
residências: 01 - Rua do Prado, 01 - Governador Bernardes, 01 - Rua Tiradentes.    

Quanto ao estado de preservação do acervo arquitetônico analisado, é possível constatar na análise do 
mapa a seguir (Figura 7), um grau avançado de modificação da composição arquitetônica das fachadas, que 
tende a descaracterização, ficando evidente a depreciação do patrimônio arquitetônico no centro de Patos, 
pela falta de consciência da dimensão simbólica de tais bens. Percebe-se uma ausência de educação 
patrimonial na comunidade local que enxerga as questões de salvaguarda como potencializadoras da 
desvalorização econômica do imóvel.  
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Figura 7: Mapa temático com sistematização do estado de preservação dos bens fichados 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Dessa maneira identificou-se que do acervo analisado, sete edificações estão descaracterizadas, nove 
apresentam poucas alterações dos elementos constituintes de suas fachadas, 16 estão muito alteradas e 
apenas uma apresenta-se em estado íntegro. De acordo com Silva et al (2016), as dinâmicas urbanas 
presentes no local estudado, provocaram um processo de descaracterização do centro histórico e social, a 
partir das intervenções realizadas nas edificações, - em alguns casos modificações parciais, em outras 
destruições totais - fomentando a adequação do espaço urbano para o mercado comercial intenso na área.  

Nesse panorama, constata-se a partir da análise do mapa a seguir (Figura 8) uma considerável 
transformação da paisagem urbana no perímetro estudado, ficando evidente o caráter de remanescência 
dos exemplares inventariados, além disso, é possível apreender o estado de vulnerabilidade dos mesmos, 
apontando a necessidade de salvaguarda desse legado.  
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Figura 8: Mapa temático sistematizando a situação do entorno das edificações 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

O recorte estudado compreende o centro da cidade de Patos, enquadrando todas as edificações 
inventariadas em contexto urbano, além disso, observa-se a situação do entorno desses bens, onde 25 
edificações possuem seu entorno alterado e oito apresentam conformação arquitetônica classificando-as 
em conjuntos. Diante da situação crítica que ameaça a reminiscência histórica da área em questão, se faz 
necessária a luta pela permanência do que ainda está inserido no espaço urbano, que representa e 
caracteriza o ambiente historicamente produzido, atribuindo-lhe sentido de identidade, enfatizando assim, 
que a descaracterização da paisagem citadina, com as demolições de edificações históricas, se relaciona 
principalmente com a perda da memória relativa à evolução urbana do município. 

No que tange às políticas preservacionistas locais, a lei municipal nº 3.749/2008 regulamentou a criação do 
Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (COMPHAC), onde em seu art. 2º inciso IV 
estabelece que o referido órgão busca “propor, por todos os meios a seu alcance, a defesa do patrimônio 
histórico, artístico e cultural” (COMPHAC, 2008, p.1). Porém, é possível constatar a inoperância do referido 
órgão, além disso, observa-se também, a insuficiente participação do IPHAEP na elaboração de medidas 
que garantam a conscientização, conservação e salvaguarda do legado arquitetônico da cidade.  

Em 2003, o IPHAEP realizou o cadastramento de apenas três edificações que estão localizadas na área de 
estudo desta pesquisa: Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Catedral de Nossa Senhora da Guia e o 
prédio da Prefeitura Municipal, em seguida no ano de 2005, o referido órgão realizou o cadastramento da 
Fundação Ernani Sátiro.  Além desses bens cadastrados está situada no perímetro de estudo, o prédio da 
estação ferroviária protegida por um tombamento temático das estações ferroviárias do Estado da Paraíba, 
graças ao decreto nº 22.082/2001, o edifício conta ainda com um tombamento nacional através da portaria 
nº 407/2010 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que apresenta a lista do 
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Patrimônio Cultural Ferroviário Nacional. O panorama geral das edificações protegidas pode ser visto no 
mapa a seguir (Figura 9): 

 
Figura 9: Mapa temático sistematizando o panorama geral das edificações protegidas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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CONCLUSÕES 

Ao se debruçar no contexto das questões inerentes ao patrimônio cultural, pode-se perceber que 
de maneira global, as questões preservacionistas têm ganhado destaque, apresentando-se como 
um campo diversificado versando sobre questões que envolvem conflitos sociais e econômicos 
que variam nos diferentes contextos urbanos, mas que tem um foco bem específico e se relaciona 
aos dilemas inerentes ao desenvolvimento das cidades e a manutenção do legado histórico-
cultural.  

No desenvolvimento do presente trabalho foi possível promover a caracterização do acervo 
patrimonial presente no objeto de estudo, possibilitando a reflexão e análise dos seus marcos 
técnicos e teóricos, buscando constatar e disseminar o conhecimento das dimensões valorativas 
presentes nos bens que foram inventariados, despertando assim a importância devida dos 
mesmos para a construção da identidade de Patos, sendo assim, uma das medidas primordiais 
para a preservação e conservação do patrimônio local.  

Foi garantido o diagnóstico de informações relevantes presentes no acervo estudado, 
evidenciando assim vestígios do passado da cidade, fomentando a análise de particularidades 
relativas a evolução urbana da cidade, através de dados históricos, sociais e técnicos atinentes às 
transformações da arquitetura urbana do município ao longo do tempo, com o objetivo de 
promover o interesse, da sociedade patoense e dos órgãos legais, pela memória da cidade, vista 
como um elo de aproximação das diferentes temporalidades vividas.  

Da análise dos dados coletados, pode-se perceber o estado avançado de degradação do 
patrimônio local, além do caráter de remanescência, bem como, as condições críticas de 
preservação do que ainda permanece edificado, justificando assim a importância de atentar para 
efetivação de ações de salvaguarda do legado histórico local. Além disso, há a efetivação do 
inventário em questão, alteando a sua importância como ferramenta de resguardo das edificações 
com significativa relevância, apresentando-se como meio de ampliação da aproximação entre a 
comunidade e sua história urbana, na expectativa de prosseguimento de posteriores estudos e 
planos estratégicos de conservação. 
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O RESTAURO CONTEMPORÂNEO À LUZ DAS TEORIAS BRANDIANAS: A 
CONVERSÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ALFÂNDEGA EM CAIXA CULTURAL 

DE FORTALEZA 

THE CONTEMPORARY RESTORATION IN THE LIGHT OF THE BRANDIAN THEORIES: THE CONVERSION 
OF THE OLD CUSTOMS HOUSE IN CAIXA CULTURAL DE FORTALEZA 

EL RESTAURO CONTEMPORÁNEO A LA LUZ DE LAS TEORÍAS BRANDIANAS: LA CONVERSIÓN DEL 
EDIFICIO DE LA ANTIGUA ADUANA EN CAIXA CULTURAL DE FORTALEZA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo tem como objeto de estudo a intervenção no edifício da Antiga Alfândega de Fortaleza para a sua conversão 
em Caixa Cultural, analisando a adaptação do monumento histórico ao programa arquitetônico contemporâneo do 
equipamento cultural a partir do respaldo teórico do restauro brandiano. A relevância do tema se dá pela importância 
do restauro frente à necessidade de manter bens culturais constantemente utilizados para que sua conservação seja 
viabilizada, ainda que modificando o uso original, resultando, assim, em intervenções de restauro necessárias à 
implementação das modificações essenciais à conversão de usos. Nesse sentido, destaca-se a influência das ideias 
brandianas nas práticas contemporâneas de restauro. Empregou-se como metodologia a pesquisa de referências 
bibliográficas e iconográficas, a visita ao local sob estudo, a investigação dos desenhos arquitetônicos do projeto de 
restauro e a análise do material levantado na fase de diagnóstico do bem patrimonial. A análise da intervenção surge, 
por sua vez, como contribuição ao desenvolvimento de repertório arquitetônico de estratégias projetuais de 
intervenção em monumentos históricos.  
PALAVRAS-CHAVE: restauro contemporâneo; monumento histórico; equipamento cultural; patrimônio cultural; teoria 
brandiana. 

ABSTRACT: 
This paper’s object of study is the intervention in the building of the Old Customs House of Fortaleza for its conversion 
into Caixa Cultural, analysing the adaptation of the historical monument into the contemporary architectural program 
of the cultural equipment from the theoretical support of Brandian restoration. The relevance of the theme is due to the 
importance of the restoration to the need of maintaining cultural assets constantly used so that its conservation is made 
possible, albeit modifying the original use, resulting, therefore, in restoration interventions necessary to the 
implementation of the modifications that are essential to the conversion of uses. In this sense, the influence of the 
Brandian ideas in the contemporary restoration practices stands out. The methodology used was the search of 
bibliographical and iconographic references, the visit to the place under study, the investigation of the architectural 
drawings of the restoration project and the analysis of the material raised in the diagnostic phase of the historical 
building. The analysis of the intervention appears, in turn, as a contribution to the development of an architectural 
repertoire of intervention strategies in historical monuments.  
KEYWORDS: contemporary restoration; historical monument; cultural equipment; cultural heritage; Brandian theory.   
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RESUMEN: 
Este artículo tiene como objeto de estudio la intervención en el edificio de la Antigua Aduana de Fortaleza para su 
conversión en Caixa Cultural, analizando la adaptación del monumento histórico al programa arquitectónico 
contemporáneo del equipamiento cultural a partir del respaldo teórico de la restauración brandiana. La relevancia del 
tema se da por la importancia de la restauración frente a la necesidad de mantener bienes culturales constantemente 
utilizados para que su conservación sea viable, aunque modificando el uso original, resultando, así, en intervenciones de 
restauración necesarias para la implementación de las modificaciones esenciales a la conversión de los cambios de usos. 
En ese sentido, se destaca la influencia de las ideas brandianas en las prácticas contemporáneas de restauración. Se 
empleó como metodología la investigación de referencias bibliográficas e iconográficas, la visita al sitio bajo estudio, la 
investigación de los diseños arquitectónicos del proyecto de restauración y el análisis del material levantado en la fase 
de diagnóstico del bien patrimonial. El análisis de la intervención surge, a su vez, como contribución al desarrollo de 
repertorio arquitectónico de estrategias proyectivas de intervención en monumentos históricos.  
PALABRAS-CLAVE: restauro contemporáneo; monumento histórico; equipamiento cultural; patrimonio cultural; teoría 
brandiana. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo analisar como ocorre o processo de intervenção e adaptação de 
monumentos históricos a programas arquitetônicos e usos compatíveis com exigências contemporâneas, 
tendo como enfoque a aplicabilidade das teorias brandianas do restauro crítico. Como estudo de caso, 
escolheu-se o restauro pelo qual o edifício da Antiga Alfândega de Fortaleza passou para acomodar o 
programa da Caixa Cultural, equipamento administrado pela Caixa Econômica Federal presente em diversas 
capitais brasileiras. Tombado desde 2005 pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT), o bem 
patrimonial teve seu projeto de intervenção elaborado pelo escritório de arquitetura Morozowski & Perry, 
de Curitiba, ainda em 2005, sendo executado a partir de 2010 e findando-se em 2012, ano de sua 
inauguração. 

A relevância do tema deve-se ao fato de que “o problema do restauro em arquitetura é sempre uma questão 
delicada. Vários são os fatores implicados nesse processo que envolve não apenas a permanência da obra no 
tempo, mas a sua permanência em uso, na medida em que a arquitetura é uma arte utilitária” (CASTRIOTA, 
2012, p. 227). Complementarmente, o monumento histórico destaca-se como um objeto do passado 
convertido em testemunho, cumprindo uma destinação memorial para a sociedade (CHOAY, 2001). Nesse 
sentido, ressalta-se a importância de que todo bem cultural seja “ininterruptamente bem usado mesmo à 
custa de adaptações” para que seja viabilizada a sua conservação (LEMOS, 1981, p. 82), sendo a 
implementação de programas modernos coerentes com o partido arquitetônico e a volumetria originais do 
imóvel um meio para garantir a permanência do monumento histórico na paisagem. Sendo assim, a 
abordagem das teorias brandianas do restauro crítico e de suas técnicas e metodologias justifica-se através 
da importância do restauro na conservação do patrimônio edificado no contexto contemporâneo. Desta 
forma, este artigo surge como um estudo de caso de uma intervenção bastante expressiva no contexto local 
de restauro brandiano aliado à conversão de usos, visando contribuir para o enriquecimento do repertório 
arquitetônico quanto a estratégias projetuais e boas práticas no restauro de bens patrimoniais. 

A elaboração deste artigo teve início pela coleta de materiais bibliográficos de autores como André Almeida 
(2015), Francisco Benedito (1999), Cesare Brandi (2013), Flavio Carsalade (2014), Leonardo Castriota (2012), 
Françoise Choay (2001), Isabelle Cury (2000), Cyro Lyra (2016) Carlos Lemos (1981), Natália Vieira (2007) e 
Natália Vieira e Clewton Nascimento (2012), assim como iconografia referente ao edifício em análise. 
Posteriormente, empreendeu-se uma visita à Coordenadoria de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
(COPAHC) da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT) com a intenção de coletar informações 
acerca do tombamento do edifício e do projeto de restauro, obtendo-se arquivos digitais relativos ao 
diagnóstico do edifício e ao projeto desenvolvido para a Caixa Cultural de Fortaleza. Complementarmente, 
realizou-se uma visita ao local sob estudo no final do mês de agosto de 2017 com o objetivo de avaliar a 
intervenção de restauro. Na ocasião, a partir do estabelecimento do contato com funcionários do 
equipamento cultural, as autoras tiveram a oportunidade de realizar uma visita guiada através do edifício, 
inclusive passando por áreas restritas ao acesso público. Posteriormente, realizou-se uma segunda visita no 
início do mês de maio de 2018 com a intenção de registrar fotograficamente a intervenção no monumento 
histórico. 

O texto desenvolvido estrutura-se a partir da introdução às teorias brandianas aplicáveis no restauro 
contemporâneo. Em seguida, apresenta-se o contexto da relevância do bem patrimonial em análise como 
testemunho histórico e cultural da cidade de Fortaleza. Na continuidade, investiga-se o processo de 
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intervenção pelo qual o monumento passou, abrangendo o projeto executado e o processo de diagnóstico e 
documentação do edifício. Por fim, analisa-se a intervenção frente ao respaldo teórico do restauro. 

A APLICABILIDADE DAS TEORIAS BRANDIANAS NO RESTAURO CONTEMPORÂNEO 

O restauro crítico defendido por Cesare Brandi busca contemplar as mais diversas obras de arte, da pintura 
à arquitetura, tornando sua teoria do restauro única e universal através de “uma série de concessões para 
abrigar todo o restauro sob um mesmo manto” (CARSALADE, 2014, p. 359). O teórico italiano define sua 
concepção de restauro a partir de dois princípios: o primeiro estabelece que “a restauração constitui o 
momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice 
polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro” (BRANDI, 2013, p. 30); já o 
segundo orienta que “a restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, 
desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum 
traço da passagem da obra de arte no tempo” (BRANDI, 2013, p. 33). Através destes princípios, Brandi 
introduz o conceito norteador da unidade potencial, finalidade maior a ser alcançada com o restauro crítico, 
o que se dá por meio de intervenções que busquem o equilíbrio entre questões relativas à integridade e à 
autenticidade e às esferas históricas e estéticas. 

Como estratégia de restabelecimento da unidade potencial, Brandi utiliza a integração, que baseia-se no 
conceito gestáltico de figura e fundo para permitir que a obra restaurada sobreponha-se em relação à 
intervenção em suas lacunas, ainda que “qualquer eventual integração, mesmo se mínima, deverá ser 
identificável de modo fácil” (BRANDI, 2013, p. 126 - 127). A integração, portanto, não deve destacar-se em 
relação ao todo, embora imediatamente reconhecível, o que pode ser alcançado através do destaque em 
tom e luminosidade, ou seja, priorizando o contraste entre intervenção e bem cultural em relação à 
harmonização. Assim, presume-se que a continuidade do bem objeto de restauro destaca-se em relação ao 
todo, “de modo que não possam surgir dúvidas sobre a autenticidade de uma parte qualquer da própria obra 
de arte” (BRANDI, 2013, p. 126). 

Brandi trata ainda de problemas relativos à prática do restauro, como a questão da remoção, argumentando 
que “a remoção [...] na realidade destrói um documento e não documenta a si própria, donde levaria à 
negação e destruição de uma passagem histórica e à falsificação do dado” e que a mesma “deve ser feita de 
modo a deixar traços de si mesma e na própria obra” (BRANDI, 2013, p. 71). Complementarmente, o autor 
defende que o próprio restauro deve encontrar-se registrado na intervenção como produto de determinado 
contexto histórico: 

A ação de restauro [...] deverá ser pontuada como evento histórico tal como o é, pelo fato 
de ser ato humano e de se inserir no processo de transmissão da obra de arte para o futuro. 
Na atuação prática, essa exigência histórica deverá traduzir-se não apenas na diferença das 
zonas integradas, [...] mas também no respeito pela pátina, que pode ser concebida como 
o próprio sedimentar-se do tempo sobre a obra, e na conservação das amostras do estado 
precedente à restauração e ainda das partes não coevas, que representam a própria 
translação da obra no tempo (BRANDI, 2013, p. 61 - 62). 

Ainda em relação à demarcação do tempo histórico do restauro implementado, o autor propõe que a 
intervenção seja reversível, facilitando, assim, eventuais futuras intervenções (BRANDI, 2013). 
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As ideias brandianas influenciaram a escrita de documentos norteadores relativos à prática do restauro, 
como é o caso da Carta de Veneza (1964) e da Carta do Restauro (1972). Em relação à questão do uso, a 
primeira carta destaca que “a conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma 
função útil à sociedade; tal destinação é, portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição 
ou a decoração dos edifícios” (CURY, 2000, p. 92). Ressalta-se, ainda, a importância de “adaptações para 
atender uma função diversa da original” (LYRA, 2016, p. 25), resultando em modificações mínimas e 
conscientes em relação à manutenção dos valores do monumento. Nesse sentido, a Carta do Restauro 
complementa que “as obras de adaptação deverão ser limitadas ao mínimo, conservando escrupulosamente 
as formas externas e evitando alterações sensíveis das características tipológicas, da organização estrutural 
e da sequência dos espaços internos” (LYRA, 2016, p. 27). 

Na contemporaneidade, as ideias defendidas por Brandi demonstram-se aplicáveis, ainda que limitadas em 
relação à sua universalidade proposta, enfrentando, portanto, críticas a seus princípios e revisões por parte 
de teóricos, em especial da arquitetura. Salvador Muñoz Viñas (2005, apud VIEIRA; NASCIMENTO, 2012), em 
um contexto de ampliação da noção de patrimônio, concebe uma visão antropológica e cultural, vinculando 
o patrimônio a uma noção ampla que envolve a manifestação cotidiana de crenças e valores de um 
determinado grupo social. Tal conceito, denominado como “intersubjetividade”, inclui a responsabilidade de 
todos envolvidos no “processo de significação e reconhecimento de determinado bem” nas “ações e decisões 
de conservação” (VIEIRA; NASCIMENTO, 2012, p. 17), desconcentrado o vínculo de experts em restauro às 
ações de conservação do patrimônio cultural. Este entendimento deve-se à argumentação de Muñoz Viñas 
em relação à teoria brandiana do restauro crítico, que tende a priorizar a integridade estética do bem 
patrimonial em relação aos seus aspectos históricos. Segundo a leitura de Muñoz Viñas da teoria brandiana, 
a mesma torna-se de difícil aplicação, pois o respeito à esfera histórica entra em conflito com a tarefa de 
recuperar a integridade artística de determinada obra de arte (2005, apud VIEIRA; NASCIMENTO, 2012). 

Complementarmente, Carsalade (2014) expõe que Brandi realiza diversas concessões em sua teoria única do 
restauro, levando a mesma a “privilegiar a instância artística sobre a história e a cultura” (CARSALADE, 2014, 
p. 359). Nesse sentido, a matéria encontra-se em segundo plano, permitindo uma maior liberdade de 
intervenção sobre a mesma. Com isso, a leitura da teoria brandiana influenciou intervenções que privilegiam 
aspectos ligados, principalmente, à legibilidade e à autenticidade (CARSALADE, 2014), relacionando-se 
diretamente à concepção brandiana de restauração da imagem através do tratamento das lacunas, que 
“acaba por reforçar a ânsia de se recuperar a forma, bem adequada ao desenvolvimento recorrente do 
entendimento ocidental de que é na forma que se encontra a realidade pura” (CARSALADE, 2014, p. 365). 
Questiona-se, assim, a importância que o restabelecimento da forma assume frente ao conceito da unidade 
potencial. 

Brandi demonstra em sua teoria a influência de ideias vigentes no início do século XX, aproximando-se dos 
entendimentos de Camillo Boito em relação ao conceito de autenticidade, incorporado o mesmo em sua 
teoria do restauro crítico. Como exemplo, destaca-se a questão da reconstrução, entendida como uma 
tentativa de retroagir, representando, portanto, um falso histórico, interferindo no momento inicial da 
criação (CARSALADE, 2014). Brandi apresenta ainda influência do ponto de vista científico do restauro 
defendido por Boito, levando a problemas práticos não previstos. Como tentativa de sanar tais lacunas, 
“muitos restaurados e analistas das intervenções no patrimônio utilizam a sua teoria misturada com análises 
‘históricas’ e ‘tipológicas’ como base para sua prática e argumentação” (CARSALADE, 2014, p. 383). 
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CONTEXTO: O MONUMENTO HISTÓRICO DA ANTIGA ALFÂNDEGA DE FORTALEZA 

O edifício da Antiga Alfândega, objeto do restauro aqui analisado, integra o antigo complexo portuário da 
cidade de Fortaleza, localizado na área de transição entre o Centro da cidade e a Praia de Iracema (Figura 1). 
O entorno desse edifício compreende importantes monumentos históricos do centro histórico de Fortaleza, 
como a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, além de edifícios como o Seminário da Prainha — marco 
histórico de expansão da cidade na direção leste — e outros bens edificados remanescentes das antigas 
instalações portuárias, como a Ponte Metálica. Complementarmente, a área conta com o Centro Cultural 
Dragão do Mar, importante complexo de equipamentos culturais da cidade e vizinho imediato da Caixa 
Cultural Fortaleza, além da comunidade do Poço da Draga, uma das mais antigas da cidade cuja origem da 
ocupação encontra-se estreitamente relacionada às antigas atividades portuárias (ALMEIDA, 2015). 

 
Figura 1: Contexto atual da antiga área portuária de Fortaleza. Em destaque: 01 - Caixa Cultural Fortaleza, 02 - Passeio Público de Fortaleza, 03 - 

Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, 04 - Comunidade do Poço da Draga, 05 - Ponte Metálica, 06 - Centro Cultural Dragão do Mar e 07 - 
Seminário da Prainha 

Fonte: Mapa elaborado pelas autoras sobre imagem de satélite do Google Earth de 2018 

A área de estudo é resultante de um contexto em que Fortaleza consolidava-se no final do século XIX como 
um centro urbano de importância regional, entrando em um período de fortes investimentos em sua 
infraestrutura urbana (MOROZOWSKI & PERRY, 2005a). Entre as obras realizadas à época, destaca-se o porto 
da cidade, estabelecido na então região da Prainha (Figura 2). Como parte das instalações do porto, a 
Alfândega é concebida (Figura 3). Exemplo excepcional da arquitetura fortalezense no período da virada do 
século, o edifício caracteriza-se pelos materiais resistentes e grandes aberturas, dotando o edifício de feições 
plásticas condizentes com o seu programa original. Como resultado de sua singularidade e sua importância 
na ocupação e consolidação daquela parte da cidade, o edifício da Antiga Alfândega estabeleceu-se como 
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um documento de um período da história urbana de Fortaleza, fortemente ligado à memória e à identidade 
cultural da cidade, firmando-se, portanto, como um bem de valor patrimonial. 

 
Figura 2: Planta da região litorânea da cidade de Fortaleza em 1913. Em destaque, a Antiga Alfândega, em vermelho, e a Estação João Felipe, em 

azul 
Fonte: MOROZOWSKI & PERRY, (2005a, p. 3) adaptado pelas autoras (2018) 

 
Figura 3: O edifício da Antiga Alfândega de Fortaleza no final do século XIX 

Fonte: MOROZOWSKI & PERRY, (2005a, p. 5) 
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O projeto do prédio da Alfândega, executado entre 1883 e 1891 pela Cia. Ceará Harbour Corporation, 
empregou em sua construção materiais como pedra, argamassa de óleo de peixe com areia e elementos 
metálicos, como as colunas, a escadaria e os gradis, todos importados da Escócia. A Alfândega veio a ocupar 
o imóvel apenas em 1893. Durante o funcionamento do prédio em seu uso original ao longo da primeira 
metade do século XX, acrescentaram-se andares superiores a dois dos quatro blocos (Figura 4) por conta da 
necessidade crescente de novos espaços de armazenagem, executados nos mesmos padrões empregados na 
construção inicial. Ao longo da história do edifício, outros programas ali se instalaram após a transferência 
da Alfândega à região do Porto do Mucuripe em 1969, sendo eles: a Receita Federal, de 1969 a 1979, quando, 
em 1978, a ala superior oeste do edifício sofreu um incêndio; a Agência de Penhores da Caixa Econômica, de 
1979 (BENEDITO, 1999) até o início do século XXI; e, por fim, a atual Caixa Cultural a partir do ano de 2012. 

 

 
Figura 4: A evolução formal do edifício: acréscimo dos andares superiores dos blocos B e D, em 1900 e 1940, respectivamente, à volumetria 

inicial de 1891 
Fonte: MOROZOWSKI & PERRY, (2005a, p. 5) 

O PROCESSO DE INTERVENÇÃO NO BEM CULTURAL: CAIXA CULTURAL FORTALEZA 

Projeto 

Com a intenção de abrigar uma nova tipologia de uso, o projeto arquitetônico de intervenção consistiu em 
uma reforma, restauração e adaptação do edifício para acomodar o programa da Caixa Cultural de Fortaleza, 
equipamento cultural destinado a exposições de artes visuais e espetáculos de teatro, dança e música, entre 
outras manifestações culturais. Tendo em vista a utilização do projeto desenvolvido por Morozowski & Perry 
(2005b) como instrumento sob análise, o estudo se concentrou no seu caráter geral, restringindo-se à 
interpretação das alternâncias e devidas intenções projetuais, estipulando assim, três estratégias de 
intervenção. 

A primeira corresponde à acessibilidade como medida de adaptação do funcionamento, que se deu através 
da adaptação dos banheiros a fim de torná-los acessíveis, às perfurações de laje para introdução de escadas 
de serviço, plataformas de elevação, escadas caracol e elevador de acesso ao público, frequentes nas áreas 
de serviço, recepções e foyers, de acordo com as figuras 5 e 6. Devido à reestruturação interna do bloco D, o 
mais descaracterizado de todos, uma das premissas do projeto de restauro foi a concepção do teatro 
(ambientes nº 08 e 09, conforme figura 5), que demandou a abertura completa da laje de concreto em todo 
o pavimento superior, assim como a adoção de rampas de acesso ao público, escadas e elevadores, 
principalmente na Caixa Cênica (ambiente nº 10, conforme figura 5), e conexões da entrada com a cabine de 
controle, a partir do espaço de 80 cm nas laterais. A segunda estratégia equivale às composições no que diz 
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respeito aos novos materiais introduzidos para viabilização do programa de necessidades, como a utilização 
de painéis de madeira e vidro a cerca de 60 cm de distância das alvenarias externas e esquadrias, em virtude 
da idiossincrasia de uso e adequações que alguns espaços necessitam cumprir, além do não 
comprometimento da alvenaria original (ambientes nº 04 e 05, conforme figura 5, e ambiente nº 04, 
conforme figura 6). Os testemunhos, terceira estratégia, dignificam os momentos e valores do edifício no 
decorrer de sua história, sendo dispostos em locais de fácil acesso e destaque como a colocação das placas 
originais na fachada e no foyer do bloco C (ambiente nº 07, conforme figura 5), assim como a retirada do 
revestimento da parede com o intuito de revelar a alvenaria original também presente no foyer (bloco C), e 
abertura no piso na área da administração, no bloco A (ambiente nº 01, conforme figura 5), para exibição 
dos materiais ali existentes. 

Portanto, as premissas dispostas no projeto contemplaram reconstituições, padronização geométrica e de 
revestimentos, além do reconhecimento de potencial arquitetônico de adaptação do edifício ao novo uso, 
viabilizado, principalmente, pelas diretrizes e recomendações resultantes da etapa de diagnóstico. 

 
Figura 5: Planta térrea e seus ambientes: 01 - Recepção da administração, 02 - Administração, 03 - Serviço, 04 - Salas multiuso, 05 - Café, 06 - 

Sanitários, 07 - Foyer, 08 - Teatro, 09 - Caixa Cênica e 10 - Serviço 
Fonte: MOROZOWSKI & PERRY, (2005b) adaptado pelas autoras (2018) 

 
Figura 6: Planta superior e seus ambientes: 01 - Galeria, 02 - Administração, 03 - Apoio das galerias, 04 - Galeria, 05 - Sanitários, 06 - Foyer, 07 - 

Camarotes e 08 - Camarins 
Fonte: MOROZOWSKI & PERRY, (2005b) adaptado pelas autoras (2018) 

Registro e diagnóstico do edifício 

O processo de intervenção no bem patrimonial teve início pela documentação do edifício por meio de fotos 
e levantamentos de plantas e fachadas, entre outros registros. Como resultado, obteve-se um diagnóstico 
relativo às patologias do edifício, apurando os níveis de desgaste dos diversos elementos. A partir da análise 
do estudo desenvolvido pelo escritório de arquitetura responsável pela elaboração do projeto, Morozowski 
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& Perry (2005a), expõe-se, a seguir, o diagnóstico quanto ao estado de conservação do edifício e de seus 
elementos arquitetônicos antes do restauro. 

Apesar das constantes transformações ao longo da história do edifício, a coberta teve sua estrutura principal 
de tesouras de madeira praticamente toda mantida de acordo com o desenho original. Já o conjunto 
secundário, equivalente às ripas, caibros e linhas, foi sendo substituído na medida em que intervenções eram 
realizadas, prejudicando o sistema estrutural e gerando deformações no todo. No caso do bloco D, o mais 
afetado pelo incêndio de 1978, toda a sua estrutura foi comprometida, requerendo uma nova, dessa vez 
metálica e com telhas de fibrocimento (MOROZOWSKI & PERRY, 2005a). 

Em relação ao conjunto de serralharia, constatou-se durante o período de elaboração do diagnóstico um alto 
nível de desgaste em virtude da exposição das peças às intempéries, visto que a maioria encontrava-se na 
parte externa do edifício. Verificou-se, também, a corrosão nítida de peças que possuíam contato direto com 
pisos laváveis. Contudo, foi constatado um excelente estado de conservação dos espelhos e fechamentos de 
guarda corpo da escadaria, assim como dos fustes e capitéis das colunas. 

Quanto às esquadrias, o estado de conservação em que os portões dos armazéns se encontravam era 
razoável, entretanto as portas internas apresentavam péssimo estado. Foi constatado, também, o excesso 
de emassamento em diversos elementos como frisos, recortes e rebaixos. 

Foi verificado o estado de conservação das fachadas quanto ao nível de poluição presente, às manchas 
encontradas na parte superior da fachada norte do Bloco D, à necessidade de revestimentos, 
impermeabilizações e pinturas nos detalhes como cornijas, platibandas e frisos, além das desagregações e 
perdas nas pedras e molduras areníticas, das pichações na alvenaria de pedra, das próteses mal executadas, 
entre outras observações. 

Ao final do diagnóstico, os técnicos responsáveis pelo relatório chegaram à conclusão de que certos 
elementos não apresentavam possibilidade de reuso, como o conjunto formado pelas alvenarias internas das 
áreas de banheiros, pela coberta em amianto do Bloco D e pelas portas internas, recomendando-se, 
portanto, sua demolição (MOROZOWSKI & PERRY, 2005a). 

PREMISSAS DO RESTAURO: ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DE ACORDO COM O APORTE TEÓRICO 

A análise da intervenção realizada no edifício da Antiga Alfândega se deu a partir das teorias desenvolvidas 
por Jukka Jokilehto (2006, apud VIEIRA, 2007), relativas aos conceitos de integridade e autenticidade, e por 
Steve Tiesdell, Taner Oc e Tim Heath (1996, apud VIEIRA, 2007), concernente às diferentes categorias de 
intervenção, como uniformidade, continuidade e justaposição contextuais. Complementarmente, retomam-
se os conceitos do restauro crítico propostos por Brandi (2013). 

Em relação aos conceitos de integridade e autenticidade, o primeiro refere-se “ao estado de conservação de 
determinada obra ou conjunto e à sensação de completude ainda presente nos mesmos” (VIEIRA, 2007, p. 
47), enquanto o segundo está ligado à “intrínseca relação existente entre [...] determinado conjunto e o tipo 
de intervenção realizada em seu estoque construído” (VIEIRA, 2007, p. 47), referindo-se, portanto, ao 
aspecto material antigo do bem cultural. Tais definições encontram-se aplicadas à intervenção sob análise 
como estratégias projetuais, buscando ora realçar elementos, ora resguardar certas características. No caso 
da adição de painéis de madeira no interior do edifício, interpreta-se como uma forma de manutenção da 

6195



 

integridade do bem, resguardando-o de possíveis interferências causadas pelas necessidades de uso de 
espaços como as galerias (Figura 7) e o teatro. Tal estratégia, no entanto, compromete a leitura interna do 
edifício quanto à sua autenticidade, já que a sobreposição do material novo sobre o antigo não é identificável 
por conta da escolha de revestimentos similares para diferentes materiais. De forma inversa, a distinção de 
testemunhos dos antigos materiais do edifício (Figura 8) revela o contraste entre os materiais iniciais e 
aqueles introduzidos, evidenciando características autênticas do prédio. 

 
Figura 7: A adição de painéis de madeira no interior da galeria compromete a leitura interna do edifício quanto à sua autenticidade, pois não há 

distinção entre as colunas históricas e as paredes adicionadas com a intervenção 
Fonte: Autoras (2018) 

 
Figura 8: Os testemunhos históricos dos materiais antigos evidenciam a autenticidade na intervenção 

Fonte: Autoras (2018) 

6196



 

A respeito das categorias de intervenção, a intervenção pode ser categorizada como continuidade em 
determinados espaços e como justaposição em outros. O primeiro termo refere-se a uma posição 
intermediária entre as categorias da uniformidade contextual, tida como uma “cópia ou imitação dos estilos 
da vizinhança” (VIEIRA, 2007, p. 49), e da justaposição contextual, definida como uma “posição [...] que busca 
o espírito de nosso tempo” (VIEIRA, 2007, p. 50). Sendo assim, a continuidade contextual trata-se de uma 
forma de trabalhar a polaridade entre história e estética, aproximando-se dos preceitos de Brandi (2013) em 
especial ao que refere-se ao restabelecimento da unidade potencial, pois, ao mesmo tempo em que não se 
cria uma falsificação histórica ou estética, também não se agride a leitura estética do bem de valor 
patrimonial (VIEIRA, 2007). Reconhece-se, portanto, o emprego de materiais contemporâneos não 
necessariamente distinguidos dos originais por meio de cores drásticas ao longo de quase todos os espaços 
internos como uma estratégia de equilíbrio entre a autenticidade e a integridade do edifício. O mesmo 
acontece com a fachada (Figura 9), que passou pelo processo de hidrojateamento, resultando no emprego 
de novos materiais e cores nos andares superiores dos blocos B e D, exatamente aqueles acrescentados por 
último, o que pode ser interpretado como uma forma de despertar a curiosidade daqueles que observam a 
presença do edifício na paisagem urbana quanto à evolução formal do mesmo. Tal estratégia manteve a 
fachada como um todo coerente, ainda que evidente quanto à intervenção. Tais estratégias demonstram-se 
de acordo com princípios defendidos por Brandi (2013), pois o tempo histórico da intervenção encontra-se 
demarcado, os testemunhos históricos evidenciam a autenticidade e as integrações apresentam-se 
facilmente identificáveis. No que se refere à justaposição, o bloco D pode ser interpretado como o principal 
exemplo, já que o teatro ali inserido foi composto por materiais essencialmente contemporâneos em seus 
acabamentos, cores e formas, além de ter necessitado de intervenções estruturais, como o corte da laje, 
mesmo que esta tenha sido refeita de concreto após o incêndio de 1978. 

 
Figura 9: A fachada do edifício da Caixa Cultural, que passou pelo processo de hidrojateamento, destacando as partes acrescidas dos blocos B e D 

ao longo da primeira metade do século XX 
Fonte: Autoras (2018) 

Destacam-se, ainda, os preceitos definidos pela Carta de Veneza de 1964 aplicáveis à intervenção da Caixa 
Cultural, em especial o quinto, que defende que “todo trabalho complementar, verificado indispensável, 
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deverá se destacar da composição arquitetônica e levará a marca de nosso tempo” (CURY, 2000, p. 93), o 
que é identificável no restauro sob análise em seus materiais introduzidos, essencialmente contemporâneos. 
Sobressai-se, ainda, a questão do método de intervenção aplicado a este restauro, que se deu de forma 
acompanhada “de uma documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com 
desenhos e fotografias” (CURY, 2000, p. 95), garantindo, portanto, adequação do projeto desenvolvido ao 
aspecto anterior do edifício. 

CONCLUSÃO 

Construído no final do século XIX, o edifício em estudo prevaleceu sobre o tempo prioritariamente em virtude 
da sua alta tecnologia construtiva, tipologias de uso empregadas e consequente tombamento, que o 
reconheceu como monumento histórico em âmbito estadual. 

O presente estudo analisou as significâncias dispostas no diagnóstico e projeto arquitetônico de restauro, do 
escritório de arquitetura Morozowski & Perry, aliando suas considerações quanto ao estado de conservação 
anterior ao restauro ao caráter de modificação atribuído com a intervenção. A partir da análise do projeto 
frente ao aporte teórico, buscou-se interpretar possíveis intenções projetuais, que ora aproximam-se das 
ideias brandianas, ora distanciam-se. Constata-se, no entanto, uma dificuldade na leitura de características 
marcantes do edifício da Antiga Alfândega em ambientes como as galerias e o teatro, onde a sobreposição 
de elementos contemporâneos não dialoga com materiais pré-existentes, indo de encontro ao aporte teórico 
analisado, pois não são de entendimento claro em seus objetivos. 

Por fim, destaca-se a relevância de discutir a problemática das práticas de intervenção em monumentos 
históricos na contemporaneidade, confrontando-as com o aporte teórico do restauro e da conservação. A 
abordagem de tal tema em eventos de pesquisa em arquitetura e urbanismo deve-se à importância do 
conhecimento de metodologias e técnicas de restauração e conservação na prática profissional do arquiteto 
urbanista frente à necessidade de restaurar e reabilitar edifícios e núcleos urbanos históricos presentes na 
paisagem contemporânea das cidades brasileiras. 
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PAISAGEM E MEMÓRIA:  
A RECONSTRUÇÃO DA GEO-HİSTÓRİA DE ITABATÃ (BA) 

LANDSCAPE AND MEMORY: THE GEO-HISTORY RECONSTRUCTION OF ITABATÃ (BA) 

PAISAJE Y MEMORIA: LA RECONSTRUCCIÓN DE LA GEO-HISTORIA DE ITABATÃ (BA) 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo visa resgatar parte da memória de Itabatã (BA), numa abordagem geo-histórica que revela fragmentos de 
sua formação socioespacial e cultura. Esse pequeno núcleo urbano, localizado no Extremo Sul da Bahia, possui aspectos 
históricos e culturais ainda pouco reconhecidos, e bastante desvalorizados em detrimento da lógica do capital, que tem 
sido predominante no processo de desenvolvimento urbano de Itabatã, impondo valores majoritariamente econômicos. 
Como proposta metodológica utiliza-se a memória oral para o resgate da memória coletiva, que passa então a ser 
registrada e transformada em história. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os moradores 
mais antigos de Itabatã, e as lembranças coletadas pelos relatos permitiram recompor parte da memória desse lugar. 
Além disso, para a revisão bibliográfica e definição dos marcos teóricos, foram realizadas leituras de trabalhos 
acadêmicos, artigos científicos, e livros relacionados ao tema. Também foram consultados órgãos públicos do município 
como a biblioteca municipal, a Prefeitura e Subprefeitura de Mucuri, mapas históricos e dados censitários (IBGE, SEI, 
IPEA, etc), entre outras fontes. Como resultados, pôde-se conhecer parte da formação socioespacial desse pequeno 
núcleo urbano, identificando momentos importantes de seu processo de urbanização. Simultaneamente, sua geo-
história e memórias resgatadas revelam um crescimento significativo, bem como transformações na paisagem que 
ocasionaram em perdas de importantes elementos para o patrimônio arquitetônico e urbanístico de Itabatã. Espera-se 
com este estudo reforçar o valor da história e da cultura para as sociedades urbanas, por meio da revalorização do 
passado, e do resgate à memória das cidades.  
 PALAVRAS-CHAVE: Paisagem e memória; Geo-história; Paisagem cultural.  

ABSTRACT: 
This article aims to recover part of the Itabatã’s memory, in a geo-historical approach that reveals fragments of its socio-
spatial formation and culture. That small urban center, located in the Extreme South of Bahia, in Brazil, has historical 
and cultural aspects that are still poorly recognized, and rather devalued to the detriment of the capitalism logic, which 
has been predominant in Itabatã's urban development process. As a methodological proposal, oral memory is used to 
rescue collective memories, which is then recorded and transformed into history. For that, semi-structured interviews 
were conducted with the older residents of Itabatã, and the memories collected by the reports allowed us to recover part 
of the memory of this place. In addition, for the bibliographic review and definition of theoretical frameworks, readings 
of academic papers, scientific articles, and books related to the topic were carried out. Municipal public agencies such 
as the municipal library, Mucuri City Hall, historical maps and census data (IBGE, SEI, IPEA) were also consulted. As 
results, it was possible to know part of the socio-spatial formation of this small urban nucleus, identifying important 
moments of its urbanization process. Simultaneously, its geo-history and rescued memories reveal a significant growth, 
as well as transformations in the landscape that caused in losses of important elements for the architectural and urban 
patrimony of Itabatã.  
KEYWORDS: Landscape and memory; Geo-history; Cultural landscape. 

6201



 

RESUMEN: 
Este artículo busca rescatar parte de la memoria de Itabatã (BA), en un enfoque geo-histórico que revela fragmentos de 
su formación socioespacial y cultura. Este pequeño núcleo urbano, localizado en el Extremo Sur de Bahía, in Brasil, posee 
aspectos históricos y culturales todavía poco reconocidos, y bastante desvalorizados en detrimento de la lógica del 
capital, que ha sido predominante en el proceso de desarrollo urbano de Itabatã, imponiendo valores mayoritariamente 
económicos. Como propuesta metodológica se utiliza la memoria oral para el rescate de la memoria colectiva, que pasa 
entonces a ser registrada y transformada en historia. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas con los 
moradores más antiguos de Itabatã, y los recuerdos recogidos por los relatos permitieron recomponer parte de la 
memoria de ese lugar. Además, para la revisión bibliográfica y definición de los marcos teóricos, se realizaron lecturas 
de trabajos académicos, artículos científicos, y libros relacionados al tema. También fueron consultados órganos públicos 
del municipio como la biblioteca municipal, el Ayuntamiento del municipio de Mucuri, mapas históricos y datos censales 
(IBGE, SEI, IPEA), entre otras fuentes. Como resultados, se pudo conocer parte de la formación socioespacial de ese 
pequeño núcleo urbano, identificando momentos importantes de su proceso de urbanización. Simultáneamente, su geo-
historia y memorias rescatadas revelan un crecimiento significativo, así como transformaciones en el paisaje que 
ocasionaron en pérdidas de importantes elementos para el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Itabatã. Se espera 
con este estudio reforzar el valor de la historia y la cultura para las sociedades urbanas, por medio de la revalorización 
del pasado, y del rescate a la memoria de las ciudades. 
PALABRAS-CLAVE: Paisaje y memoria; Geo-historia; Paisaje cultural. 
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INTRODUÇÃO 

A paisagem que se observa na contemporaneidade tem sido marcada fortemente pela lógica do capital, e o 
processo atual de urbanização parece reafirmar a ideia do “progresso”, numa busca irrestrita ao “novo”. O 
funcionalismo e a impessoalidade parecem tomar conta da paisagem urbana que, com frequência, tem 
distanciado as pessoas do espaço público. Assim, nas últimas décadas, são identificadas mudanças 
significativas no cotidiano das sociedades urbanas. A coletividade cede lugar à individualidade, e a 
urbanização orientada pelo capital contribui para o enfraquecimento do sentimento de coletividade nas 
vivências urbanas. Esse processo distancia ainda mais as pessoas do lugar que se habita, o que compromete 
o pertencimento coletivo e enraizamento da sociedade.  

Todavia, a paisagem não se resume à lógica capitalista. A cidade vai muito além da razão, e deve ser também 
considerada como espaço de sociabilidade, de trocas materiais, intelectuais, culturais e sociais. Nesse 
sentido, tem-se a paisagem como o cenário no qual ocorrem as atividades humanas; estas que deixam suas 
marcas ao longo do tempo, como heranças no espaço, transformando e moldando o lugar em que se inserem. 
Tais marcas representam parte do que as pessoas de um lugar são, parte de suas raízes e cultura, mas 
sobretudo, revelam resquícios das gerações passadas, como uma herança impressa, e assim perpetuada, na 
paisagem. Portanto, esses resquícios se apresentam como uma fonte historiográfica muito rica, e contribuem 
para o estudo sobre a memória das cidades.  

Conhecer as origens de um lugar é fundamental para se compreender os fatores socioespaciais que 
influenciaram determinada formação territorial. Ao mesmo tempo, tal resgate permite a perpetuação da 
história local, sobretudo para aqueles lugares, cujas transformações e permanências ao longo do tempo, são 
guardadas apenas na memória de seus moradores, seja ela coletiva ou individual. Nesse contexto de perdas 
históricas, tem-se como objeto empírico o caso de Itabatã, distrito de Mucuri, no Extremo Sul da Bahia. 
Itabatã é um núcleo urbano de pequeno porte, e sua recente formação urbana remete à década de 1970, 
com a construção da BR-101. Porém são escassas as informações e documentos sobre sua história e cultura, 
não havendo até o momento, qualquer registro oficial, ou estudo acadêmico, sobre a história local.  

Dessa maneira, este artigo tem como objetivo contribuir para o resgate da memória de Itabatã (BA), que 
ainda é pouco conhecida e desvalorizada em detrimento da lógica do capital e seus valores majoritariamente 
econômicos, que tem sido hegemônicos nesse contexto urbano. Assim, pretende-se resgatar a geo-história 
de Itabatã, revelando parte de sua formação socioespacial e cultura, tendo como alicerce a memória oral. 
Este estudo também visa contribuir para a discussão de importantes conceitos relacionados à cultura e à 
identidade, remetendo ao simbólico dos lugares, ao enraizamento e, principalmente, à memória das cidades. 
A abordagem da geo-história aqui adotada é ainda pouco estudada, e são raros os estudos que integram 
verdadeiramente espaço e tempo. Como pioneiro, pode-se mencionar o estudo por Fernand Braudel (1966) 
com sua obra sobre o Mediterrâneo. No Brasil, existem alguns estudos que abordam a geografia histórica 
das cidades, tendo destaque o trabalho do geógrafo Maurício de Abreu, que buscou resgatar a memória da 
antiga cidade do Rio de Janeiro.  

Este artigo apresenta discussões e análises desenvolvidas em pesquisa de mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo, voltada à geo-história de Itabatã, um pequeno núcleo urbano em crescente desenvolvimento, 
considerando a própria paisagem e suas transformações, como objeto de investigação. A metodologia 
baseia-se na revisão bibliográfica e definição de marcos teóricos, pela leitura de trabalhos acadêmicos, 
artigos científicos e livros relacionados ao tema. Também foram consultados em Itabatã, a biblioteca 
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municipal, a prefeitura do município de Mucuri, a Subprefeitura de Mucuri, mapas históricos e dados 
censitários (IBGE, SEI, IPEA, etc), entre outras fontes oficiais. Porém, não foram encontrados nessas fontes 
de pesquisa, registros sobre a história específica de Itabatã. Assim, devido à escassez de registros e 
documentos históricos, adotou-se, como importante procedimento metodológico, a história oral. Com essa 
metodologia, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 18 moradores, incluindo os que 
acompanharam a construção da BR-101 e, portanto, o surgimento do povoado de Itabatã. 

As entrevistas contribuíram para o conhecimento das paisagens que marcaram a formação socioespacial de 
Itabatã, e também permitiram identificar importantes atores sociais. Muitos participaram ativamente de 
processos que contribuíram para a expansão urbana do distrito, que até 1991 era apenas um povoado. As 
informações coletadas com os relatos foram confrontadas com parte dos dados oficiais. 

Deve-se lembrar que são raras as cidades brasileiras que apresentam vestígios materiais de seu passado. 
Mesmo as cidades mais antigas como Salvador (1549), Vitória (1551), ou Rio de Janeiro (1565), apresentam 
reduzido patrimônio histórico-arquitetônico, por vezes destruídos pelas políticas higienistas do século XIX, 
com suas reformas urbanísticas que eliminaram boa parte da arquitetura de herança colonial. Entretanto, 
esse cenário tem se alterado, em algumas cidades brasileiras, que tem demonstrado mudança significativa 
na relação entre memória e sociedade (ABREU, 1998). Segundo Frochtengarten (2005), a falta de 
conhecimento sobre suas raízes, se configura numa “ruptura biográfica”, compromete a identidade das 
pessoas, que pode ser esvaziada ao longo do tempo. Um procedimento que tem reduzido tais rupturas 
biográficas é o resgate da história pela memória oral, esta que é utilizada neste estudo como proposta 
metodológica. 

Ao se debruçar sobre a história de uma paisagem singular, e também singela como é o caso de Itabatã, a 
memória do lugar revela aspectos significativos de sua espacialidade e cultura. Deste modo, a paisagem 
construída e moldada pela ação humana é valorizada como herança cultural, reforçando a importância da 
memória coletiva e enraizamento para a sociedade, o que pode contribuir para melhor apreensão das 
transformações em andamento, bem como tendências para o futuro. 

A MEMÓRIA DAS CIDADES E A HISTÓRIA ORAL  

Desde o final do século XX, observa-se na sociedade uma mudança considerável na relação de identidade 
entre o ser humano e o lugar que este habita, o que tem estimulado um processo relativamente recente de 
valorização do passado. Porém tal processo é ainda debilitado, uma vez que até poucos anos atrás havia uma 
valorização irrestrita ao futuro, numa busca incessante pelo novo. Quanto a isso, Abreu (1998) afirma que 
foi com a ilustração que o ocidente modificou sua perspectiva sobre o mundo, que antes tinha o passado 
como sinônimo de “grandeza” e “majestade”, mas posteriormente redireciona essa valorização para o 
futuro, este que era então visto como sinônimo de “progresso”.  

Assim, nesse momento de visão progressista, muito marcante no Brasil a partir da República, qualquer ponto 
de vista que prestigiasse o passado era tido como saudosismo, ou mesmo uma atitude retrógrada. Porém 
com o passar do tempo e chegada do “futuro”, nota-se a permanência de certos problemas e desastres, o 
que logicamente originou na sociedade uma mudança na forma de pensar. Com isto, as pessoas modificam 
“[...] suas visões de mundo, vivendo mais o presente, desconfiando daquilo que o futuro lhes reserva, e 
revalorizando o que já construíram em tempos passados.” (ABREU, 1998, p. 7). 
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Por outro lado, na contemporaneidade também se observam processos como o fenômeno da globalização, 
que estimulou o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), o que expandiu as 
possibilidades de comunicação e interação a níveis globais, superando limitações de distância geográfica 
(SOJA, 2005). Simultaneamente, essas mudanças tecnológicas permitiram maior instantaneidade das 
comunicações, o que tem induzido a uma integração e homogeneização global, processos que tornam os 
lugares muito parecidos, ou seja, “o lugar está em todo lugar, está dissolvido no mundo inteiro” como afirma 
Santos (1994, p. 178). Porém, deve-se considerar que em decorrência dessa homogeneização, ocorre uma 
busca contrária à padronização, na qual cada lugar busca se distinguir, e então, são estimulados os 
movimentos de diferenciação, ou seja, de busca das singularidades (ABREU, 1998). Entretanto, nesse mundo 
cada vez mais globalizado, e também padronizado, como preservar as singularidades? 

Nesse sentido, segundo Abreu (1998, p. 7), a resposta está no passado; este que é percebido como 
fundamental para se manter a singularidade. Logo, nessa busca pelo diferencial, um grande alicerce tem sido 
o resgate ao passado, seja este os resquícios na paisagem, ou os documentos preservados em "instituições 
de memória", ou mesmo a cultura na atualidade, ainda viva no cotidiano do lugar. Esse processo de 
revalorização do passado tem se fortalecido no Brasil, e mesmo os pequenos e recentes municípios já 
demonstram o anseio em resgatar e/ou preservar os vestígios materiais de paisagens urbanas do passado. 

Reflexões sobre a memória de um lugar: principais conceitos 

O lugar pode ser definido como o locus da coletividade, “a extensão do acontecer solidário”, segundo Milton 
Santos (1994, p. 36), sendo aqui empregada a palavra solidariedade no sentido de se conviver em grupo, em 
coletivo. Considerando essa perspectiva, neste artigo ao se falar em memória de um lugar remete-se 
automaticamente à memória de um grupo. Isto posto, busca-se discutir aqui não a memória individual e 
subjetiva, que cada pessoa carrega consigo, mas sim a memória coletiva, das pessoas organizadas em um 
grupo; enfim a memória solidária. Portanto, como também disserta Abreu (1998), pode-se inferir que ao se 
falar em memória de um lugar, ou memória de uma cidade, remete-se diretamente a uma memória coletiva, 
que identifica e enraíza um determinado grupo. 

Contribuindo para a reafirmação desse ponto de vista, Maurice Halbwachs (1990), sociólogo francês que se 
dedicou ao estudo de variadas formas sociais da memória, realizou importante estudo abordando a memória 
coletiva. Em seu estudo ele reforça a importância de se estudar o tempo e o espaço de maneira conjunta, já 
que estes são elementos inseparáveis em nossa memória. Este autor definiu a memória coletiva como um 
agrupado de lembranças formadas socialmente e ligadas a um grupo, um coletivo, como também o afirmou 
Santos (1994). Halbwachs (1990) sempre reforça o caráter coletivo da memória, defendendo que a 
capacidade de manter a lembrança é determinada mais pela relação entre o grupo e o lugar a que ele 
pertence, ou frequenta. 

Por essa razão, percebe-se que a memória coletiva está se transformando constantemente, visto que os 
grupos de pessoas mudam com o passar do tempo. E, considerando que cada pessoa, ou grupo, valoriza o 
passado de determinada forma, isto se reflete nas memórias individuais e coletivas. Assim, ao passo que os 
grupos são alterados, também se alteram as valorizações quanto ao passado, o que permite a geração de 
novas memórias coletivas.  
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Halbwachs (1990) alerta para o interessante fato de que as memórias coletivas conseguem se perpetuar mais 
facilmente pelos registros e documentos, do que pelas maneiras mencionadas. Com esses documentos e 
registros, conservados nas "instituições de memória", a memória coletiva transforma-se em memória 
histórica, e esse processo é que contribui para a preservação da memória das cidades (ABREU, 1998). Mas 
então, qual a diferença entre memória e história? E o que seria a memória da cidade?  

Esses conceitos são ainda muito imprecisos, mas segundo Abreu (1998, p. 18), deve-se distinguir a “memória 
urbana” da ideia de “memória das cidades”. Para este autor, o primeiro conceito “trata do estoque de 
lembranças do modo de vida urbano per se, sem obrigação de relacioná-las a uma base material particular, 
a um lugar específico”. Já a segunda noção, a “memória das cidades”, que é enfatizada neste artigo, 
“referencia obrigatoriamente essas mesmas lembranças a uma base material precisa, a um determinado 
lugar.”. Em vista disso, o interesse maior deste estudo é voltado ao conceito da “memória das cidades”, pois 
busca-se aqui identificar as memórias de um lugar específico, que neste caso é o distrito de Itabatã (BA). 

Outras noções como história e memória também geram conceitos que devem ser distinguidos em sua 
definição. Nesse sentido, é importante discernir entre a memória coletiva, esta que está em constante 
transformação, e a memória histórica, que pode favorecer a preservação da primeira. Segundo Halbwachs 
(1990), a principal diferença está no fato de a memória coletiva ser uma memória viva, que se altera 
constantemente ao longo do tempo. Já a memória histórica seria uma lembrança fixada, perpetuada. Seria 
como a paralisação do tempo, da história por meio dos registros e documentos, e segundo o mesmo autor, 
essa intenção de perpetuar a memória apenas surge quando as lembranças começam a se perder no tempo 
e no espaço. Esse é um processo semelhante ao que ocorre no lugar em estudo, pois o distrito de Itabatã 
apesar de ser recente, já apresenta perdas consideráveis na paisagem, esta que tem passado por 
transformações expressivas nas últimas décadas. 

Afinal, pode-se então dizer que é possível resgatar a memória de uma cidade, como o caso de Itabatã? Apesar 
das perdas, e dos poucos registros encontrados, pode-se ponderar que em parte seria sim, possível, realizar 
esse resgate. Porém, não seria o resgate de uma memória coletiva geral e única para o lugar, mas o resgate 
de variadas memórias que marcaram, ou ainda marcam a memória desse núcleo urbano. Nesse sentido, 
deve-se considerar que: 

É através da recuperação das memórias coletivas que sobraram do passado (estejam elas 
materializadas no espaço ou em documentos), e da preocupação constante em registrar as 
memórias coletivas que ainda estão vivas no cotidiano atual da cidade (muitas das quais 
certamente fadadas ao desaparecimento) que poderemos resgatar muito do passado, 
eternizar o presente, e garantir às gerações futuras um lastro de memória importante para 
a sua identidade. (ABREU, 1998, p. 15). 

Portanto, as memórias coletivas são fundamentais para se preservar a memória de um lugar. Mas dada a 
grande variedade das primeiras, não se pode afirmar que a memória resgatada de um lugar reflete toda a 
sua história.  

A valorização da memória oral como instrumento de resgate histórico 

Associada à valorização do passado na contemporaneidade, observa-se também, um processo de valorização 
da memória oral em diversas áreas de estudo, como psicologia, antropologia e história. Nota-se que a 
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oralidade tem sido utilizada como método para se recuperar as lembranças por meio de relatos dos mais 
velhos; ou seja, o resgate da memória individual por meio da oralidade. Isto posto, ainda que se busque aqui, 
a memória do lugar, e, portanto, a memória coletiva, esta não anula a memória individual. 

Nessa perspectiva, segundo Abreu (1998) o resgate da memória individual pode ser um caminho promissor 
para a recuperação da memória das cidades. Com os relatos de pessoas que acompanharam o processo de 
crescimento de uma cidade, por exemplo, pode-se tomar conhecimento de lembranças relacionadas a 
momentos e formas espaciais que marcaram a urbanização de um determinado lugar. Esse foi o 
procedimento empregado na coleta de dados deste estudo, que buscou resgatar a memória de Itabatã, suas 
paisagens e processos socioespaciais, que em boa parte, já se perderam ao longo do tempo. Assim, a 
memória individual dos moradores mais antigos de Itabatã foram registradas e estão contribuindo para a 
reconstrução de sua geo-história, isto numa narrativa que conta a formação e o desenvolvimento territoriais 
desse pequeno núcleo urbano. 

É importante mencionar que esse procedimento metodológico embasado na memória individual, ou seja, 
nos relatos de pessoas, tem suas limitações e armadilhas. Deve-se ponderar que cada história apresenta um 
ponto de vista específico e, assim como a memória coletiva depende do grupo a que pertence, também a 
narrativa sobre o passado traz uma perspectiva do seu narrador específico. Logo, cada história é uma maneira 
de narrar o passado pela visão daquele que o vivenciou. E nessa lógica, deve-se tomar muito cuidado com as 
memórias individuais e sua subjetividade, que é variável a cada pessoa, e pode distorcer a história da 
realidade. Quanto a essas distorções da memória, pode-se afirmar que “[...] o espaço da memória individual 
não é necessariamente um espaço euclidiano. Nele as localizações podem ser fluidas ou deformadas, as 
escalas podem ser multidimensionais, e a referenciação mais topológica do que geográfica.” (ABREU, 1998, 
p. 11). Portanto, deve-se ter uma base mais objetiva, de modo a saber utilizar a memória individual, mas sem 
cair em suas emboscadas e distorções da realidade, engendradas pela subjetividade. Isto foi marcante e 
constante nas entrevistas realizadas com os moradores de Itabatã, pois a todo momento os relatos traziam 
certa imprecisão e divergências quanto a lugares, além de datas oficiais registradas em certos documentos. 

Apesar de algumas limitações, deve-se reconhecer a importância que a oralidade apresenta para a memória 
da cidade. Nesse sentido, alguns autores apontam para o trabalho de elaboração psíquica que a narração de 
experiências vividas pode ocasionar, o que seria outro motivo para se valorizar a memória oral 
(FROCHTENGARTEN, 2005). E no caso de Itabatã, onde são escassos os registros históricos, a memória oral 
tem contribuído substancialmente para a recuperação da memória da cidade.  

Dessa maneira, é possível afirmar que as lembranças desempenham um papel muito importante para a 
formação de uma imagem do lugar, que surge pela atividade cognitiva e permanece na memória, 
despertando afetividade e emoções variadas. É possível perceber então, a importância desse mundo 
imagético e afetivo para compreensão e resgate histórico da paisagem, uma vez que "dos recônditos da 
memória, as lembranças são embaladas, delineando uma paisagem que traz imagens do passado, marcas 
significativas da teia imaginária que tece a cartografia citadina" (DANTAS, 2011, p. 91). 

É uma pena que muito da história e vestígios materiais de Itabatã tenham se perdido no tempo pela falta de 
registros, ou de valorização de sua memória. Variadas hipóteses podem ser levantadas e as principais 
suposições relacionam-se ao crescimento econômico observado na região. A lógica do capital parece ser 
hegemônica no desenvolvimento urbano verificado no município nas últimas décadas. Esse processo, que 
compromete a preservação da memória coletiva de Itabatã, bem como o enraizamento e identidade de seus 
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moradores, compromete também a existência das pessoas no mundo. A memória das cidades, bem como a 
preservação desta pela memória oral, é fundamental para que se preserve a história de um lugar, e assim 
sejam lembradas e perpetuadas as marcas de um grupo social e de sua cultura, no espaço e no tempo. 

GEO-HISTÓRIA: A COMPLEXIDADE ENTRE O ESPAÇO E O TEMPO 

Cada lugar apresenta suas histórias e marcas impressas na paisagem. Estas que se encontram em constante 
mudança ao longo do tempo, sendo um lugar visto como repleto de símbolos e significados para aqueles que 
o habitam (CARNEY, 2007). Essa relação entre pessoa e lugar reforça sua identidade, e impregna a memória
de afetividade com o lugar, intensificando um sentimento de pertencimento que pode se perpetuar por
gerações. Essa memória afetiva depende da maneira como cada pessoa apreende o espaço ao seu redor,
podendo ser mais expressiva e marcante em certos casos, mas de qualquer forma, ela permite, segundo
Costa (2008), um vínculo paisagem-memória revelado por recortes do espaço.

Olhar o espaço por essa perspectiva histórica, e que surge a partir das recordações, permite o resgate de um 
patrimônio imaterial constituído pelas memórias e lembranças de um passado pouco conhecido. Além disso, 
remete também à essência da paisagem, carregada de "elementos nostálgicos" que resgatam e "evocam 
fragmentos do passado que se cristaliza em um imaginário” (COSTA, 2008, p. 154). Esse resgate histórico, 
que enfatiza as transformações espaciais de um lugar, remete ao conceito da geo-história, que no cenário 
das ciências humanas, tem enriquecido as discussões e permitido maior interdisciplinaridade entre os 
estudos de geografia e história.  

O conceito de geo-história foi elaborado por volta de 1940 e 1945 pelo historiador francês Fernand Braudel 
(1902-1985), em sua publicação “Géohistoire: la société, l’espace et le temps”, elaborada entre 1940 e 1945, 
durante sua prisão pelos alemães em meio à Segunda Guerra Mundial. Em sua abordagem, Braudel conceitua 
a geo-história como o estudo dessa dupla relação do homem com a natureza, bem como o estudo de parte 
da nossa história que é influenciada por fatores físicos e biológicos, ou seja, Braudel propõe a história dos 
espaços (RIBEIRO, 2015).  

A geo-história permite discussões pertinentes quanto à maneira de resgatarmos o passado, enfatizando não 
mais os grandes personagens, porém, o próprio espaço como ator principal e objeto de estudo. Com os 
estudos de geografia histórica pode-se também impedir que sejam esquecidas as paisagens urbanas do 
passado, preservando os vestígios que compõem a memória da cidade.  

Primeiros resultados pelo resgate da geo-história de Itabatã (BA) 

É no contexto de cidades pequenas que se insere o distrito de Itabatã, localizado no município de Mucuri, ao 
Extremo sul da Bahia. Essa região tem se destacado economicamente na Bahia, e apresenta condições 
favoráveis para a agropecuária. Porém, se sobressai na região, a exploração da silvicultura voltada para a 
indústria madeireira, sobretudo a produção de celulose e outros derivados. Por fazer divisa com o norte do 
Espírito Santo (Figura 1), Mucuri estabelece vínculos significativos com centros urbanos desse outro estado, 
apresentando proximidades econômicas, históricas, geográficas e culturais. Associado aos poucos registros 
históricos, Itabatã também não apresenta “instituições da memória”, ou seja, não possui museus, galerias 
culturais nem espaços formais para manifestações artísticas. Porém, recentemente nota-se pequenas 
manifestações culturais que buscam resistir na paisagem, como será melhor explicado. 
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Como ressalta Abreu (1998), nem todos os processos sociais são puramente singulares e específicos do lugar, 
e muitas vezes eles devem ser analisados numa escala ampliada, seja esta a região, a nação ou mesmo o 
planeta. Porém, o contexto mais amplo no qual Itabatã se insere, sendo sobretudo a região do Extremo Sul 
baiano, não é aqui apresentado e sim, na dissertação de mestrado, que contempla o resgate da geo-história 
de Itabatã em diversas escalas. 

As primeiras aproximações ao objeto empírico permitiram coletar dados que, até o momento, já 
possibilitaram o esboço da linha do tempo (Figura 2) sobre a história da urbanização de Itabatã. Esta primeira 
periodização viabilizou a identificação dos momentos históricos de maior estabilidade, os “longos períodos”, 
e outros de maior mudança no processo de urbanização, os chamados “períodos densos”, que são momentos 
de grandes transformações, porém não seriam “momentos de ruptura” (VASCONCELOS, 2009). Também foi 
possível identificar o primeiro morador de Itabatã, o já falecido Sr. Rael Lopes Pereira, que teve sua casa 
construída às margens da BR-101 em 1967, como consta em notícias do município.  

 
Figura 1 - Enquadramento territorial do distrito de Itabatã, localizado no município de Mucuri (BA) 

Fonte: IBGE (Adaptado). 

Figura 2 – Esboço da linha do tempo, com os principais fatos históricos de Itabatã (1960-2017) 
Fonte: própria autora. 
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Pela análise da linha do tempo, nota-se que as origens de Itabatã remetem a meados da década de 1960, 
com o início das obras para abertura da rodovia BR-101, fato pouco conhecido por seus habitantes e ainda 
sem registros históricos oficiais. Posteriormente, constata-se que Itabatã teve seu crescimento populacional 
e econômico impulsionado com a construção da fábrica Suzano Papel e Celulose (antiga Bahia Sul Celulose), 
iniciada em 1989. Esta é considerada atualmente a segunda maior produtora global de celulose de eucalipto, 
e integra o atual cluster1 madeireiro na região do Extremo Sul da Bahia. Com a instalação das indústrias 
voltadas ao eucalipto-celulose, ocorrem mudanças na paisagem, que passa a ser marcada pela monocultura 
de eucalipto, o que também favoreceu o êxodo rural. Ao mesmo tempo, geram-se empregos e são 
construídas amenidades urbanas, instituições privadas na saúde, educação e lazer, em decorrência da 
instalação da fábrica. 

Por intermédio dos relatos, pôde-se também iniciar um estudo sobre a evolução da malha urbana de Itabatã, 
a partir das datas identificadas em relação aos loteamentos e principais obras. Os dados permitiram a 
elaboração de plantas em subsequentes fases históricas apresentadas na Figura 3 e Figura 4, que revelam o 
quanto o distrito se desenvolveu a partir de poucas habitações próximas à linha d’água e à beira da rodovia 
BR-101, em 1967, chegando à conformação que possui hoje. É nítida a expansão ao norte, sobretudo em 
meados da década de 1990, período em que a fábrica Suzano Papel e Celulose começou a operar. É ainda 
possível perceber que no curto intervalo de 1993 a 2003, as expansões territoriais se intensificam à medida 
que se desenvolvem as atividades da fábrica. Em relação à malha urbana, é expressiva a marcação do eixo 
rodoviário central, que atualmente divide o distrito, sendo o lado à direita da rodovia chamado de “Cidade 
Nova”. Além disso, podem-se observar as linhas d’água, conformadas por córregos, atualmente, alguns já 
ressecados e/ou com esgoto, e uma antiga lagoa ao centro do bairro “Cidade Nova”, com marcação de vias 
em local que passa por constantes alagamentos nos dias atuais.   

 

Primeiras ocupações às margens da BR-
101, quando a rodovia ainda estava em 

construção. 

 

Expansão das primeiras ruas/avenidas 
no bairro que hoje é o centro de Itabatã. 

 

Consolidação do bairro Gazinellândia, com 
doação de lotes, e também criação da Vila 

para funcionários da fábrica. 

Figura 3 – Plantas de evolução da malha urbana de Itabatã - Fases históricas de 1967-1989 
Fonte: própria autora. 

                                                           
1 Ideia de aglomerado, neste caso específico, o aglomerado agroindustrial de eucalipto-celulose. 
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Surgimento do bairro “Triângulo Leal”, 

primeiro loteamento por concessionárias 
em Itabatã. 

 
Consolidação do primeiro bairro à 

margem direita da BR-101, o “Cidade 
Nova”, que atualmente divide-se em 

Cidade Nova 1 (sul) e 2 (norte). 
 

Caraterização de Itabatã e seus elementos 

Figura 4 – Plantas de evolução da malha urbana de Itabatã - Fases históricas de 1993-2007 
Fonte: própria autora. 

Sintetizando as primeiras conclusões, percebem-se consideráveis zonas de expansão ao Norte e ao Sul do 
distrito. Também se verificou que o centro não é o local de gênese da cidade, este que se encontra afastado, 
ao Sul e às margens esquerdas da BR-101. Portanto, ao longo do tempo ocorre uma expansão desse local de 
origem para outras áreas, como o núcleo geo-histórico de Itabatã, em destaque na última imagem da Figura 
4, que se constitui basicamente de três bairros: o Centro, o Gazinellândia e o Bela Vista. Esse núcleo geo-
histórico é aqui destacado pois marcou um extenso período em que Itabatã cresceu lentamente, sem 
qualquer relação e até então sem qualquer vínculo com operações industriais, sendo, portanto, a forma 
espacial que mais marcou o passado de Itabatã. Comparando-se com a imagem de satélite atual apresentada 
na Figura 5, nota-se que as novas áreas de loteamento extrapolam o tamanho de Itabatã, crescendo em áreas 
até pouco tempo tidas como rurais. 

 

Figura 5 – Imagem de satélite do distrito de Itabatã (Mucuri-BA), em 2017. 
Fonte: Google Earth (adaptado). 

6211



 

De modo geral, constatou-se que em todo o processo de formação de Itabatã, as mudanças na ambiência e 
na infraestrutura foram consideráveis, mas ainda tímidas se considerarmos o expressivo crescimento 
econômico verificado no município. Em contrapartida, o crescimento demográfico e evolução urbana foram 
significativos, ainda que tenham ocorrido de maneira espontânea, sendo boa parte do núcleo geo-histórico, 
áreas doadas à população que chegava ao povoado, no final do século XX, quando ainda não havia a indústria 
madeireira no município. Esse crescimento foi de certa forma acelerado nas últimas décadas, e as mudanças 
na paisagem ocasionaram em perdas significativas do patrimônio arquitetônico e urbanístico de Itabatã. 

Isto posto, é importante destacar os elementos nessa paisagem, tanto naturais quanto construídos, que 
foram marcantes no processo de urbanização local, mas que se perderam ao longo do tempo. Dentre as 
perdas mais relevantes, alguns são elementos arquitetônicos como a antiga, Escola João Carletti e a Igreja 
São Miguel. Ambas remetem a meados da década de 1970, e podem ser observadas na Figura 6, que 
apresenta uma fotografia de 1991 resgatada graças a um dos moradores entrevistados. Em relação aos 
elementos naturais, muito foi mencionado nas entrevistas quanto às lagoas e córregos, alguns atualmente 
abandonados. Segundo os relatos, essas linhas d’água eram locais muito utilizados para tomar banho ou 
mesmo lavar as roupas. O rio Mucuri, próximo a Itabatã, mas não em contato com este distrito, também foi 
mencionado, mas com pouca frequência. 

 

Figura 6 – Vista aérea da Praça João Carletti, Itabatã, 1991 
Fonte: Sr. José Rodrigues de Souza, morador de Itabatã. 
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Figura 7 – Vista aérea da Praça João Carletti, Itabatã, 2011 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mucuri 

Também é relevante destacar os elementos que ainda persistem na paisagem, mas que por serem singelos 
e ainda recentes, são pouco reconhecidos como patrimônio. Os exemplos são o terminal rodoviário, 
construído em 1985 e apresentando estrutura original, a “Praça João Carletti”, e a própria BR 101, elemento 
que deu início à ocupação de Itabatã. As principais transformações observadas foram obras de aterro às 
margens da BR-101, a pavimentação de ruas e avenidas em 2013, além da recente reforma da “Praça João 
Carletti”, realizada em 2011 e que pode ser observada na Figura 7. Mesmo não sendo tiradas do mesmo 
ângulo, comparando-se as Figuras 6 e 7 apresentadas, nota-se o quanto essa paisagem se transformou, e 
apesar das perdas materiais, ainda se identifica um sutil movimento que busca manter suas raízes. 

UMA ABORDAGEM CULTURAL SOBRE A PAISAGEM DE ITABATÃ 

Por muito tempo a paisagem foi estudada apenas do ponto de vista funcionalista, enfatizando uma descrição 
utilitária, com foco na exploração de recursos naturais. Porém, percebe-se o desenvolvimento de uma nova 
abordagem, pautada no viés cultural, e que tem enriquecido as análises e estudos sobre a paisagem (CLAVAL, 
1999). No âmbito da geografia cultural, a partir das discussões levantadas por Paul Claval, define-se cultura 
como “o conjunto de representações sobre as quais repousa a transmissão, de uma geração a outra ou entre 
parceiros da mesma idade, das sensibilidades, ideias e normas. Ela inclui imagem do meio ambiente próximo 
e os conhecimentos, práticas e ferramentas que permitem tirar partido dele” (CLAVAL, 2002, p. 142). Logo é 
possível perceber a forte relação entre cultura e paisagem, sendo esta segunda, o meio pelo qual a primeira 
se especializa, ganha materialidade. Dessa maneira, modela-se o que pode ser chamado de "paisagem 
cultural", entendida segundo Corrêa (1995) como um conjunto de elementos e formas físicas dispostos no 
espaço e resultantes da ação humana sobre a natureza. 

6213



 

Portanto, a paisagem modelada pelo ser humano, bem como os elementos que a compõem, pode ser 
considerada uma “vitrine permanente de todo o saber” uma vez que permite a decodificação e transmissão 
da cultura, seus conhecimentos e símbolos. Porém, tal paisagem também pode ser entendida como a “matriz 
da cultura”, pois “carrega a marca das culturas que a formaram” (CLAVAL, 2002, p. 146). Ou seja, a paisagem 
enquanto espacialização de uma cultura, ao mesmo tempo que perpetua tradições, valores e crenças sendo 
algo herdado (vitrine), também é fonte constante de criação cultural (matriz) fazendo emergir novos 
elementos, símbolos, conhecimentos e significados com o decorrer do tempo, e por fim moldando uma nova 
paisagem cultural. 

O nosso cotidiano é envolto de simbologia, e nesse contexto os signos são fundamentais para a manutenção 
da “boa” convivência, como um controle social. Então, existem muitos símbolos do cotidiano como sinais de 
trânsito e suas cores, ou também símbolos éticos tais como regras civilizatórias. Mas a simbologia não 
desempenha apenas essa função de controle, e esse aspecto funcionalista. Um outro motivo para se 
conceber formas simbólicas espaciais, é a criação dos “lugares de memória” (NORA, 1989), que teriam como 
função não apenas rememorar um fato ou acontecimento considerado relevante para o lugar, mas também 
manter “a coesão social em torno de um passado comum” (NORA, 1989 apud CORRÊA, 2007, p. 10). Nessa 
acepção, o distrito de Itabatã apresenta poucos lugares destinados à memória, o que também se reflete no 
conhecimento que as pessoas possuem sobre a origem do local, sua gênese, que é pouco conhecida e 
divulgada. 

Pode-se perceber a importância que o simbolismo desempenha para um espaço geográfico, especialmente 
para a sensação de pertencimento em um território urbano. O simbolismo de uma sociedade também pode 
revelar suas crenças e aspirações. Porém aqui, Corrêa (1995) adverte para as formas espaciais simbólicas 
que, de certa forma, também podem modelar uma cultura, seja por imposição ou por indução. Ou seja, as 
formas simbólicas espaciais podem desempenhar funções diversas que dependem da intenção de seus 
idealizadores. Mas, de um modo geral, elas evocam o passado e, assim, evidenciam processos históricos 
considerados importantes para o presente e futuro, como também podem reconstruir o passado, criando 
uma nova tradição (CORRÊA, 2007). 

De acordo com os levantamentos realizados até o momento, em relação ao distrito de Itabatã, o simbolismo 
nos espaços públicos mostra-se ainda singelo, e se concentra em seu núcleo geo-histórico. Sendo assim, não 
são comuns espaços públicos que apresentem símbolos remetendo a elementos da cultura ou da paisagem 
local, o que dificulta as apropriações ou relações de identidade entre os moradores e o espaço urbano, como 
pôde-se constatar nas entrevistas realizadas. 

Apesar de tal simbolismo não ser expressivo em Itabatã nas suas formas espaciais, ele pode ser reconhecido 
na toponímia do lugar. Esta “constitui uma forma simbólica que identifica um logradouro público, bairro, 
cidade, país ou forma da natureza, atribuindo-lhes um significado que pode valorizar ou estigmatizar o 
próprio objeto” (CORRÊA, 2007, p. 11). Dessa maneira, percebe-se a importância que o nome tem para um 
lugar, pois lhe atribui forte significado e revela parte de sua gênese, como é o caso de Itabatã, nome que foi 
atribuído às origens indígenas, que segundo Navarro (2005) significa "lugar de pedras duras", pela junção de 
itá (pedra), aba (lugar) e atã (duro).  

Sabe-se pelos relatos dos moradores mais antigos que o nome Itabatã teria uma outra origem, e teria sido 
atribuído por um pastor da região, que elaborou o termo por histórias bíblicas, tendo substituído o antigo 
nome do povoado que muitos se recordam como “Jegue assado” ou também “Jegue pelado”. Segundo a 
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história pelos moradores, estes últimos nomes eram associados a Itabatã quando este ainda era um povoado 
com dezenas de casas, pois na década de 60, quando se construía a BR-101, atropelaram um jegue na 
localidade. Os moradores de então tiveram que queimar o corpo do animal, e isto ocorreu na beira da BR-
101, próximo às casas que haviam na época, que se limitavam à beira da rodovia. Dado esse fato, as pessoas 
que passavam no local, e que trabalhavam na construção da BR-101, utilizavam como referência a esse lugar, 
o inusitado termo “jegue assado”, bastante mencionado pelos moradores, e que apresenta também algumas 
variações pelas memórias  

A paisagem cultural em Itabatã é muito diversificada, e agrega características culturais de estados adjacentes, 
especialmente do Espírito Santo, o que tem provocado discussões sobre identidades e fronteiras. A paisagem 
cultural do Norte capixaba e Extremo Sul baiano apresentam similaridades diversas, dentre elas pode-se 
mencionar produção da moqueca de tapioca, a prática da capoeira, a forte religiosidade, aspectos que 
caracterizam essas paisagens singelas. 

Apesar das manifestações culturais serem pouco valorizadas nos espaços públicos de Itabatã, deve-se 
considerar que a música e a dança exercem um importante papel na memória coletiva desse lugar, devido às 
manifestações culturais observadas na mencionada Praça João Carletti (Figura 8). E considerando que a 
cultura pode ser empregada como meio de disseminar um sentimento em comum, por exemplo sentimentos 
de resistência e luta, a capoeira é um excelente exemplo de musicalidade e simbolismo em Itabatã. Nesse 
distrito, práticas de capoeira são comuns na praça, e essa manifestação cultural é mantida há mais de 30 
anos em projetos socioculturais da Associação de Capoeira Arte e Recreação Berimbau de Ouro (ACARBO), 
grupo muito tradicional no Sul da Bahia (Figura 9). É possível perceber o quanto a música está ligada a uma 
forma expressiva de resistência e também subversão a valores e identidades que possam ser impostos 
(KONG, 2009), e nesse caso específico faz parte do patrimônio cultural baiano. 

 

Figura 8 – Praça João Carletti em dia de festa em Itabatã 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mucuri 

 

Figura 9 – Grupo de capoeira - ACARBO 

Fonte: Acarbo, 2016. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisar sobre a geo-história de Itabatã, uma paisagem tão pacata e modesta, significa investigar processos 
socioespaciais e manifestações culturais bastante sutis, com simbologias que nem sempre se apresentam 
materializadas na paisagem. Entretanto, Itabatã apresenta uma paisagem que certamente integra parte da 
memória coletiva de seus habitantes, estes que apresentam uma relação de afetividade com o lugar. Muitas 
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vezes esses lugares mais singelos são ignorados devido à ausência de monumentalidade, de destaque. Mas 
ainda assim, o simbólico se encontra presente, mesmo que não fisicamente pela representação de uma 
estátua, por exemplo (COSTA, 2008). 

Como foi observado pelos primeiros resultados da pesquisa, Itabatã apresentou uma evolução urbana 
considerável nas últimas décadas, porém seu desenvolvimento pautado na lógica capitalista não favoreceu 
a preservação da paisagem como herança cultural. Conjuntamente, muitos elementos naturais estão 
esquecidos na paisagem, resistindo às constantes transformações espaciais pelas quais o lugar tem passado. 
Essas transformações causaram perdas que comprometem a memória desse lugar, uma vez que resquícios 
de momentos urbanos passados estão se perdendo com o tempo. 

Espera-se que este estudo tenha contribuído para a reflexão e resgate da memória das cidades, processo 
fundamental para a identidade local e enraizamento pela sociedade, além de estimular e valorizar a cultura 
local, evidenciando-a e permitindo assim, o estímulo à criação de espaços simbólicos em Itabatã. Por fim, 
com a pesquisa, pretende-se ainda, contribuir tanto para o resgate dessa cultura e sua história, quanto para 
seu desenvolvimento e planejamento futuro, de maneira a torná-lo mais adequado às demandas e 
características locais. Este seria o caminho ideal para que se tenham cidades mais humanas, que estimulem 
a coletividade, valorizem a cultura e a afetividade no espaço urbano. 
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PATRIMÓNIO CULTURAL E FACTORES DE TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE URBANO AL LARGO DE 
VÍAS DE EXPANSIÓN: EL CASO DE LA AVENIDA SANTOS DUMONT EN FORTALEZA-CE, BRASIL  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
As paisagens urbanas têm sofrido constantes mutações por meio de interferências antrópicas no decorrer do tempo, e 
tais mudanças, muitas vezes, acontecem de forma desordenada, em consequência do crescimento desenfreado e não 
previsto nas cidades. Na tentativa de solucionar o inchaço das cidades, algumas medidas foram estabelecidas, a exemplo 
da abertura de vias, o parcelamento de novas áreas e a implantação de equipamentos, que nortearam o processo de 
expansão urbana. É nesse contexto que o presente artigo visa a discussão crítica do processo de transformação das 
cidades a partir de eixos viários de expansão, a exemplo de importantes avenidas que tiveram esse papel no Brasil, a 
exemplo da Avenidas Paulista situada em São Paulo. Como estudo de caso foi selecionada a Avenida Santos Dumont, 
em Fortaleza, para uma análise crítica acerca do processo de descaracterização e transformação da paisagem formada 
ao longo dessa via, assim como seus efeitos, ao longo do tempo. Como métodos de pesquisa, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica em eixos temáticos como a percepção e análise urbana (LYNCH, 1982 e PANERAI, 2014); processo de 
urbanização e expansão de Fortaleza (REIS FILHO, 2015; DIÓGENES, 2005; BARROSO, 2014) e documental, por meio da 
legislação urbana local, que fundamentaram a compreensão do processo de expansão da cidade a partir do eixo viário 
da Avenida Santos Dumont. Foi elaborado, também, material gráfico (a partir de levantamento arquitetônico) a fim de 
entender, analisar e embasar o conteúdo crítico abordado no texto, bem como também o registro de fotografias de 
residências remanescentes localizadas na Avenida. O artigo apresenta a identificação de fatores de transformação da 
paisagem formada no entorno da via, como a verticalização, as intervenções relacionadas à mobilidade e, por fim, a 
condição de algumas edificações residenciais remanescentes ameaçadas de demolição ou descaracterização.   
 
PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana; verticalização; patrimônio cultural; memória urbana; Avenida Santos Dumont. 

ABSTRACT: 
Urban landscapes have undergone constant mutations through anthropic interference over time, and such changes 
often occur in a disorderly fashion as a result of unbridled and unplanned growth in cities. In an attempt to solve the 
swelling of cities, some measures were established, such as the opening of roads, the subdivision of new areas and the 
implementation of equipment, which guided the process of urban expansion. It is in this context that the present article 
aims at the critical discussion of the process of transformation of cities from the axes of expansion, such as important 
avenues that had this role in Brazil, such as Avenidas Paulista in São Paulo. As a case study Santos Dumont Avenue, in 
Fortaleza, was selected for a critical analysis of the process of decharacterization and transformation of the landscape 
formed along this route, as well as its effects, over time. As research methods, we used bibliographic research in 
thematic axes such as urban perception and analysis (LYNCH, 1982 and PANERAI, 2014); the urbanization and expansion 
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process of Fortaleza (REIS FILHO, 2015, DIÓGENES, 2005; BARROSO, 2014) and documentary, through the local urban 
legislation, that grounded the understanding of the process of expansion of the city from the road axis of Avenida Santos 
Dumont. Graphic material (from an architectural survey) was also developed to understand, analyze and base the critical 
content covered in the text, as well as the record of photographs of remaining residences located on the Avenue. The 
article presents the identification of transformation factors of the landscape formed in the surroundings of the road, 
such as verticalization, interventions related to mobility and, finally, the condition of some remaining residential 
buildings threatened with demolition or decharacterization. 
KEYWORDS: urban landscape; verticalization; cultural heritage; urban memory; Santos Dumont Avenue.  

RESUMEN: 
Los paisajes urbanos han sufrido constantes mutaciones por medio de interferencias antrópicas a lo largo del tiempo, y 
tales cambios, a menudo, ocurren de forma desordenada, como consecuencia del crecimiento desenfrenado y no 
previsto en las ciudades. En el intento de solucionar la hinchazón de las ciudades, algunas medidas fueron establecidas, 
a ejemplo de la apertura de vías, el parcelamiento de nuevas áreas y la implantación de equipos, que orientaron el 
proceso de expansión urbana. Es en este contexto que el presente artículo apunta a la discusión crítica del proceso de 
transformación de las ciudades a partir de ejes viales de expansión, a ejemplo de importantes avenidas que tuvieron 
ese papel en Brasil, a ejemplo de la Avenidas Paulista situada en São Paulo. Como estudio de caso fue seleccionada la 
Avenida Santos Dumont, en Fortaleza, para un análisis crítico acerca del proceso de descaracterización y transformación 
del paisaje formado a lo largo de esa vía, así como sus efectos, a lo largo del tiempo. Como métodos de investigación, 
se utilizó de investigación bibliográfica en ejes temáticos como la percepción y análisis urbano (LYNCH, 1982 y PANERAI, 
2014); el proceso de urbanización y expansión de Fortaleza (REIS FILHO, 2015, DIÓGENES, 2005, BARROSO, 2014) y 
documental, por medio de la legislación urbana local, que fundamentaron la comprensión del proceso de expansión de 
la ciudad a partir del eje vial de la Avenida Santos Dumont. Se elaboró, también, material gráfico (a partir de 
levantamiento arquitectónico) a fin de entender, analizar y basar el contenido crítico abordado en el texto, así como 
también el registro de fotografías de residencias remanentes localizadas en la Avenida. El artículo presenta la 
identificación de factores de transformación del paisaje formado en el entorno de la vía, como la verticalización, las 
intervenciones relacionadas con la movilidad y, por fin, la condición de algunas edificaciones residenciales remanentes 
amenazadas de demolición o descaracterización. 
 
PALABRAS-CLAVE: paisaje urbana; verticalización; patrimonio cultural; memoria urbana; Avenida Santos Dumont.  
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INTRODUÇÃO 

No século XX, as principais cidades brasileiras se transformaram para acomodar grande parcela da população 
do campo, o que significou um processo intenso e rápido de urbanização. A abertura de vias, com 
parcelamento de novas áreas e construção de novos equipamentos e residências foram fatores do processo 
de expansão urbana, com formação e consolidação de bairros fora do centro, configurando ruas ou avenidas 
caracterizadas por novas tipologias arquitetônicas e ambientes urbanos peculiares, que passaram a compor 
a memória urbana.  

As vias são importantes elementos que, dentre outras funções, compõem a paisagem e o tecido urbanos. 
Lynch (1982) afirma que as vias são consideradas os principais elementos que marcam a memória de um 
indivíduo ao caminhar por uma cidade. Características como largura, construções de entorno e vegetação 
existentes no local são elementares para o registro e a fixação da imagem daquele lugar.   

É sob essa perspectiva que o presente artigo tem por objetivo discutir criticamente sobre o processo de 
transformação da paisagem urbana estruturada a partir de eixos viários de expansão, a exemplo de 
importantes avenidas constituídas nos grandes centros urbanos brasileiros, que tem ocorrido sem a devida 
preservação de elementos que dizem respeito ao patrimônio cultural e à memória urbana. Pode-se citar a 
Avenida Paulista situada em São Paulo, que no final do século XIX foi ocupada por residências soltas no lote 
e que se verticalizou a partir de 1950 e, hoje, guarda poucos elementos daquela antiga conformação urbana.   

Essa pesquisa teve como recorte espacial a Avenida Santos Dumont, em Fortaleza-CE, que em sua maior 
porção, está inserida em um bairro nobre da cidade, local dotado de infraestrutura e considerado valorizado 
economicamente. Esse importante via vem passando por abruptas descaracterizações, que envolvem 
demolições massivas de edificações antigas, a exemplo das casas (residências), para dar lugar a novas 
construções, na maioria das vezes, verticalizadas, com a anuência da legislação. Todo esse processo por qual 
passou o espaço privado demandou intervenções no espaço público para atender à nova dinâmica de 
mobilidade, fato que acentuou as descaracterizações. Essas intervenções que envolvem os espaços privado 
e público impactam diretamente na paisagem urbana, gerando em uma nova conformação da ambiência 
daquele lugar. 

Como aporte metodológico, realizou-se pesquisa bibliográfica em eixos temáticos como a percepção e 
análise urbana (LYNCH, 1982 e PANERAI, 2014); processo de urbanização e expansão de Fortaleza (REIS 
FILHO, 2015; DIÓGENES, 2005; BARROSO, 2014) e documental na legislação local, que fundamentaram a 
compreensão do processo de expansão da cidade a partir do eixo viário da Avenida Santos Dumont. Foi 
realizado, também, material gráfico e registro fotográfico (a partir de levantamento arquitetônico) a fim de 
entender, analisar e embasar o conteúdo crítico abordado no texto. Ressalta-se que esse artigo é resultado 
parcial da pesquisa realizada para fundamentar a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso, cujo 
tema é uma proposta de intervenção urbana na Avenida Santos Dumont com foco na preservação das 
residências históricas remanescentes, e a ambiência urbana.  

Para fundamentar a análise, estudou-se o processo de descaracterização da avenida devido à perda de seus 
elementos conformadores ao longo do tempo. Ademais, foram identificadas algumas edificações residenciais 
unifamiliares, que ainda resistem a todo o processo de verticalização incidente nessa via, considerados 
importantes fatores de preservação da memória urbana da avenida e, por sua vez, da sua ambiência no 
trecho estudado.  
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A primeira parte do artigo trata sobre os processos e questões mais relevantes para iniciar a discussão aqui 
proposta, como a leitura da paisagem urbana, sua relação com a memória urbana e o patrimônio cultural. 
Em seguida, explica-se o papel da Avenida Santos Dumont no processo de expansão a leste da cidade 
Fortaleza. A terceira parte do artigo explana os principais fatores que determinam o processo transformação 
da paisagem urbana da referida avenida, como a verticalização, a perda e/ou mudança de escala urbana, a 
perda de suas edificações e seus efeitos. Também são apresentadas edificações que resistem a um processo 
de substituição massiva situadas na referida avenida, ressaltando a importância das políticas públicas que 
enfoquem a valorização e preservação da memória urbana. 
 

 
AS VIAS, A PAISAGEM URBANA E A MEMÓRIA 
 

Nos espaços públicos dos mais importantes da cidade, as vias são elementos que dão suporte à vida urbana, 
permitindo em sua origem, o fluxo de pessoas, os encontros e a consolidação de lugares reconhecidos pelas 
comunidades. As vias podem ser elementos de leitura e percepção da paisagem, com suas margens 
construídas (muros, passeios) ou arborizadas (PANERAI, 2014; LYNCH, 1982), formando um espaço contínuo, 
diverso ou homogêneo. Outrossim, essa paisagem conformada permite a visualização de elementos mais 
longínquos, de onde são ressaltados monumentos, morros, caixas d´água, indústrias, etc., constituindo-se 
como marcos que são incorporados ao ambiente percebido de forma imediata. Como marcos, também se 
destacam elementos construídos: edificações especiais ou conjuntos construídos. Reis Filho (2015) explica 
os fatores e as mudanças relacionadas à implantação de residências nos lotes urbanos, ao longo do tempo, 
conformando tipologias. Em relação à leitura do espaço urbano, Panerai (2014) explica que a tipologia diz 
respeito tanto ao lote edificado, considerando seus elementos como espaços abertos, pátios, jardins, 
quintais; como o agrupamento de lotes, aspecto que revela a organização original do tecido urbano e sua 
localização na cidade. Algumas tipologias são associadas visualmente a vias bem específicas. A paisagem da 
Avenida Paulista, por exemplo, no início do século XX, era conformada principalmente por casarões soltos no 
lote, aspecto associado à sua imagem.  Dessa forma, as vias podem estar contidas na memória urbana de 
uma cidade ou de um bairro e, também, seus elementos podem integrar o seu patrimônio cultural edificado. 

Por outro lado, as vias são elementos urbanos em contínua transformação na cidade, considerando as 
mudanças socioeconômicas, as inovações tecnológicas, e os novos modos de vida, dentre outros. Tomando 
como exemplo a Avenida Paulista, sua paisagem hoje corresponde aos edifícios em altura da cidade, a uma 
área verticalizada e de uso comercial e de negócios.  Coloca-se como questão desse artigo a transformação 
brusca e rápida da paisagem urbana ao longo de vias de expansão urbana, considerando seus efeitos para a 
perda da memória urbana e do patrimônio cultural.  

 

A AVENIDA SANTOS DUMONT COMO EIXO HISTÓRICO DE EXPANSÃO DE FORTALEZA 
 
No século XVIII, a cidade de Fortaleza ou Vila de Nossa Senhora da Assunção, como era denominada 
anteriormente, era um vilarejo isolado da Capitania do Ceará do ponto de vista econômico, devido à atividade 
pecuária extensiva que se desenvolvia nos sertões. Ressalta-se que o povoamento do território cearense 
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aconteceu dos sertões para o litoral, configurando-se uma exceção em relação ao desenvolvimento urbano 
das capitais litorâneas do Nordeste não na área litorânea (DIÓGENES, 2005). 

Já no período do século XIX, a cidade começou a se estender espontaneamente às margens do Riacho Pajeú, 
concentrando seu lento processo de urbanização na área central. Nessa época foi elaborado um plano de 
arruamento, com o intuito de coordenar o meio urbano, que teve por autor o tenente coronel engenheiro 
Antônio José da Silva Paulet, que traçou o plano de acordo com as novas imposições urbanísticas da 
metrópole, como o traçado em xadrez Ainda no século XIX, assumindo função portuária de relevância, no 
escoamento da produção do algodão, a cidade passou a se transformar e modernizar e, nesse período, a 
expansão da cidade foi planejada pelo engenheiro Adolfo Herbster, por meio de um plano em xadrez como 
mostra a planta de 1875 (Figura 1) (IBIDEM, 2005). 

 

 
Figura 1: Planta de Fortaleza em 1875, elaborada por Adolf Herbster. 

Fonte: FOTOS, 2012, adaptado pela autora. Disponível em: <http://www.fortalezaemfotos.com.br/2012/09/adolfo-herbster-e-os-mapas-de-
fortaleza.html>. Acesso em: 08 Mar. 2018. 

 
Na planta de 1875, pode-se observar a expansão viária e a possibilidade de se ultrapassar o Riacho Pajeú que 
se localizava na direção leste da cidade. A ideia central do plano era promover o ajuste da malha urbana para 
superar as adversidades que o riacho apresentava (a expansão na direção leste) (DIÓGENES, 2005). 
Por volta de 1900 e no início do século 20 a cidade contava com cerca de 48 mil habitantes, com sua ocupação 
concentrada no Centro e entorno imediato, Praia de Iracema e o bairro do Outeiro (local onde se iniciou o 
bairro da Aldeota. O processo de expansão não ocorria apenas a leste, começava-se a ocorrer em outras 
direções, acompanhando estradas de penetração, como a Estrada de Soure (Caucaia), Parangaba e 
Messejana (Figura 2), locais onde se instalavam muitos imigrantes rurais (DIÓGENES, 2005). 
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Figura 2: Mapa Esquemático da Forma de Ocupação da Cidade de Fortaleza no Início do Século XX. 

Fonte: DIÓGENES, 2005. Adaptado pelas autoras. 

 
A expansão urbana se deu principalmente em função do aumento do comércio na área central. O intuito das 
camadas sociais de alta renda era se afastar dos incômodos gerados pela a ampliação das atividades, não 
compatíveis com os padrões pré-estabelecidos de conforto e tranquilidade. Foi nesse período que o bairro 
Jacarecanga se consolidou como o primeiro bairro considerado elegante da cidade, comportando famílias de 
alta influência do estado. Porém, devido a instalação da via férrea, situada no lado oeste da cidade e a 
chegada de indústrias no bairro, o local perdeu a sua atratividade e seu processo de crescimento foi 
interrompido, fazendo com que seus ocupantes procurassem por outras localidades mais estimulantes para 
residir (IBIDEM, 2005). 
 
A consolidação da Avenida Santos Dumont como eixo de expansão leste 
 
Foi nas primeiras décadas do século XX que o bairro Aldeota, a leste do centro da cidade, iniciou sua 
configuração, e contou com a Avenida Santos Dumont como principal eixo viário de expansão. As famílias de 
maior poder aquisitivo, que antes residiam no Centro ou no lado oeste da cidade se deslocaram para o lado 
leste, se fixando na Aldeota, local que era tido como preferido pela burguesia (DIÓGENES, 2005).  

Ainda nesse período a Aldeota era considerada um arrabalde, bem despovoada, onde existiam apenas sítios 
e chácaras. Na Avenida Santos Dumont, aos poucos, foram se instalando algumas edificações que 
começavam a se valorizar. Um fator contribuinte para isso foi a implantação do Colégio Militar em 1919, que 
se instalara na avenida (IBIDEM, 2005). Por volta de 1923 ocorreu o primeiro loteamento do bairro (com 
testadas de 11 metros) que se iniciava na Avenida Santos Dumont e se estendia até a estrada Joaquim Alves.  

A referida avenida era servida de um bondinho elétrico (Figura 3), que foi de suma importância no processo 
de expansão da cidade na direção leste, fato que contribuiu para a instalação da população na Aldeota e em 
outros bairros como Jacarecanga, Alagadiço, Farias Brito, Benfica, Tauape, Joaquim Távora, Outeiro, Prainha 
e Pajeú (IBIDEM, 2005). 
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Figura 3: Avenida Santos Dumont no trecho do Palacete do Plácido. 

Fonte: ARQUIVO NIREZ apud DIÓGENES, 2005 p. 40. Adaptado pelas autoras. 

 
Em 1932 o calçamento era presente apenas no centro da caixa da rua, consolidando os trilhos dos bondes, 
que percorriam na época até a rua Silva Paulet.  Posteriormente, o calçamento de pedra tosca foi expandido 
para toda a caixa da via e posteriormente foi trocado por paralelepípedo. Por último implantou-se o asfalto 
na avenida e em outras vias, que acabou interferindo no micro-clima do local, ocasionando em altas 
temperaturas (DIÓGENES, 2005). 

Na cartografia de 1945 (Figura 4) é possível perceber o parcelamento do solo se configurando pelo eixo da 
Avenida Santos Dumont e ruas adjacentes, tanto pelo lado norte quanto ao sul, pelo qual as habitações vão 
se estabelecendo (IBIDEM, 2005). 
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Figura 4: Mapa do Levantamento Aerofotogramétrico do Serviço Geográfico do Exército de 1945. 
Fonte: SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO apud DIÓGENES, 2005, p.47. Adaptado pelas autoras. 

 
De acordo com Levantamento Aerofotogramétrico de 1945, percebe-se que o arruamento na posição sul do 
bairro Aldeota era escasso, exceto pela Avenida Desembargador Moreira, via que cortava a cidade no sentido 
norte-sul. Nessa direção havia apenas um vasto areal com bastante massa vegetativa. Já na porção leste da 
Avenida Desembargador Moreira encontra-se totalmente desprovida de moradia, onde o traçado das ruas 
ainda era inexistente (DIÓGENES, 2005). 

Enquanto essa expansão se dava para a porção leste, passando a ser ocupada principalmente pelas famílias 
influentes da cidade, essa área não estava preparada para tanta aglomeração, causada também pelo 
processo migratório devido as secas no interior. Foi a partir da década de 1950 que essas famílias passaram 
a solicitar serviços de infraestrutura para o bairro, como saneamento, transporte, coleta de lixo entre outros. 
Com base na cartografia do levantamento aerofotogramétrico de 1972 (Figura 5), percebe-se que a Aldeota, 
bem como toda a direção leste ao longo da Avenida Santos Dumont e suas adjacências, já se encontrava 
ocupada por completo, apenas nas proximidades da linha férrea que ainda constavam grandes áreas livres 
(IBIDEM, 2005).  
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Figura 5: Levantamento Aerofotogramétrico de 1972. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA apud DIÓGENES, 2005, p.56. Adaptado pelas autoras. 
 

Nesse período a porção leste já apresentava uma significativa ocupação, com a Avenida Santos Dumont 
sendo o principal vetor de expansão e em toda extensão do bairro ainda se preservava o uso residencial 
unifamiliar com volumetria horizontal, com indícios do surgimento do comércio se instalando ao longo da 
avenida.  

A partir da década de 1970, a construção do primeiro shopping center da cidade, o Shopping Center Um, na 
Avenida Santos Dumont, estimulou o uso comercial naquele eixo viário, fato que impulsionou a formação de 
um novo pólo de comércio da cidade, transformando-se numa nova centralidade. (DIÓGENES, 2005).  

TRANSFORMAÇÕES RECENTES NA PAISAGEM URBANA DA AVENIDA SANTOS DUMONT 

Atualmente, o centro da Aldeota (Figura 6), área delimitada dentro do bairro onde ocorrem as mudanças 
mais relevantes, pode ser identificado como um espaço formado por 54 quadras que circundam o 
cruzamento das avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, onde se configura uma nova forma da 
paisagem urbana, por meio de edificações, comércio, edifícios corporativos, do fluxo de pessoas pelas vias, 
tráfego intenso e verticalização (IDEM, 2005). 
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Figura 6: Mapa de Delimitação do Bairro e Centro da Aldeota Com Ênfase nos Equipamentos Remanescentes na Avenida Santos Dumont. 

Fonte: Google Earth, 2003. Adaptado pelas autoras. 

 
A formação desse centro é compreensível, a partir do momento em que se entende que as avenidas Santos 
Dumont e Desembargador Moreira são classificadas como principais do bairro Aldeota (DIÓGENES, 2005). A 
Avenida Santos Dumont, como mostra no mapa da Figura 6, cruza o bairro no sentido oeste-leste em seus 
extremos, ligando o Centro até a Praia do Futuro, e a Avenida Desembargador Moreira passa pelo bairro no 
sentido Norte-Sul, ligando a orla até o aeroporto, vindo a se tornar grande concentradora de atividades, 
veículos e pessoas. 

No processo de análise da área, foram identificados alguns bens que hoje são equipamentos públicos e 
privados que se instalaram ao longo do eixo viário, que apresentam características bem peculiares, de valor 
histórico. Ao longo da via também podem ser vistas diversas casas (Figura 7) que apresentam uma 
considerável relevância histórica, sobretudo no que diz respeito à tipologia solta no lote, de uso residencial 
e não residencial.  
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Figura 7: Mapeamento de Casas Históricas Residenciais e Não Residenciais Inseridas na Avenida Santos Dumont. 

Fonte: Google Earth, 2003. Adaptado pelas autoras. 

 
Com a nova função comercial do bairro, houve uma elevada valorização da terra, o que viabilizou o uso 
residencial multifamiliar e comercial, considerando, ainda, que os lotes existentes possuíam dimensões 
razoáveis para acomodar construções mais adensadas. No decorrer de vinte anos, o bairro passou por um 
acelerado processo de desenvolvimento e crescimento que foi bastante evidenciado pelo mercado 
imobiliário. Com o aumento das construções a área sofreu mutações bastante significativas, que fizeram 
surgir a novos shoppings e edifícios corporativos (DIÓGENES, 2005). 

Atualmente o bairro da Aldeota ainda é considerado um bairro nobre e pode-se dizer que sua valorização já 
chegou ao ápice, juntamente com o bairro Meireles, locais de alta especulação imobiliária e alvo de grandes 
interesses pelo poder privado, para viabilizar a alta rentabilidade de seus negócios; e do poder público para 
aplicar mecanismos de captura de valor da terra, como o instrumento da outorga onerosa de alteração de 
uso. 
 

FATORES QUE DETERMINAM O PROCESSO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA AVENIDA SANTOS 
DUMONT E SEUS EFEITOS PARA A PERDA DA MEMÓRIA URBANA 
 
Durante o processo de formação e transformação da avenida e da paisagem urbana explicada anteriormente, 
alguns elementos de relevância que marcaram a sua conformação como canteiros centrais, bondinho, áreas 
verdes e antigas residências que se perderam ao longo do tempo. Elencam-se e explicam-se, aqui os 
principais fatores que determinam o processo de descaracterização da paisagem urbana da Avenida Santos 
Dumont, como a verticalização, a perda e/ou mudança da escala urbana e a perda das residências 
unifamiliares antigas. 
 
A verticalização 
 
Com o processo de expansão da cidade de Fortaleza e diante do desenvolvimento industrial e econômico 
que a cidade vinha passando nas décadas de 70 e 80, a cidade sofreu algumas transformações urbanas. Com 
a implantação de novas vias conjuntamente com o alargamento de muitas delas e a construção de conjuntos 
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habitacionais na metrópole, acabou resultando em mudanças significativas que nortearam o crescimento do 
espaço urbano (BARROSO, 2014). 

Por volta da década de 1950 (Figura 8), o bairro da Aldeota se apresentava totalmente horizontalizado; o 
processo de transformação desse quadro, só pôde ser visto a partir da década de 70. 

 
Figura 8: Vista Área do bairro Aldeota por volta da década de 50. 

Fonte: ARQUIVO IBGE, 2016. Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=435395>. Acesso 
em: 30 Mar. 2018. Adaptado pelas autoras. 

 
O processo de verticalização foi um verdadeiro marco no desenvolvimento tecnológico da cidade. Tinha 
como objetivo suprir as novas demandas da divisão corporativa e concentração de atividades, a ideia 
circundava em torno da construção de arranha-céus de uso comercial, porém é no âmbito de construções de 
edifícios residenciais que se reúnem as hipóteses do surgimento real da verticalização no Brasil (FERREIRA, 
2006 apud BARROSO, 2014, p.17). 

Na imagem a seguir pode ser percebido o início da verticalização se configurando ao longo do eixo da Avenida 
Santos Dumont, na década de 1970 (Figura 9), em direção à Praia do Futuro. A ilustração apresenta 
edificações mais baixas, de até 3 pavimentos de altura. 
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Figura 9: Foto aérea da Avenida Santos Dumont (Sentido Praia do Futuro) em 1973. 

Fonte: FOTOS, 2016. Disponível em: <http://www.fortalezaemfotos.com.br/2016/03/ >. Acesso em: 18 Mar. 2018. 
 

Devido às novas técnicas construtivas que estavam surgindo, como o concreto armado e o uso do elevador, 
o processo de verticalização tornou-se viável. As antigas técnicas construtivas não viabilizavam obras mais 
complexas e elevadas, e com a chegada do concreto como uma nova técnica construtiva, trazida por 
profissionais formados nos grandes centros do país, a medida possibilitou a construção de obras de grande 
porte (BARROSO, 2014). 

Um fato que também marcou o início da verticalização foi a implantação do PLANDIRF – Plano de 
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza, em 1972, que estabeleceu a região 
metropolitana de Fortaleza criando corredores de atividades na cidade (IDEM, 2014). Esse plano deu origem 
à Lei Municipal nº 4.486 em 1975 (Uso e Ocupação do Solo), porém a mesma foi substituída pela Lei nº 5122-
A e pelo Código de Obras e Posturas (Lei Municipal nº 5530 de 1981), atualmente em processo de revisão 
(IDEM, 2014). 

O período que compreende o intervalo de 1972 a 1992, foi a época em que o desenvolvimento da cidade se 
deu com base nas Leis Municipais 4486 e 5122-A. Durante essas décadas a cidade passou por intenso 
processo de urbanização evidenciada pelo alastramento da malha urbana no sentido sul/oeste, pela 
verticalização dos bairros Meireles e Aldeota e pela descentralização do centro que seguia em direção aos 
eixos viários (IBIDEM, 2014). 

Com base no mapa de zonas nº 4486, verificou-se que a legislação teve ativa participação para que o bairro 
Aldeota se configurasse da forma como se encontra hoje. 
 
Observou-se que a Oeste do bairro a predominância é de residências multifamiliares, permitindo construções 
de até 8 pavimentos como gabarito. Na região Central do bairro se configura uma zona de adensamento 
residencial e comercial, limitando ao norte até a Avenida Santos Dumont, e a leste o bairro se mostra como 
predominantemente residencial unifamiliar, sem verticalização. 

No mapa de gabaritos percebe-se a região central da Aldeota com o incentivo de construção de até 10 
pavimentos de altura, até o eixo da Avenida Santos Dumont, a leste com máximo de 8 pavimentos e a Oeste 
com máximo de 3 pavimentos. É evidente que a região era fragmentada em seus gabaritos. 
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Passados 4 anos, o mapa de zonas nº 5122 de 1979 (Figura 10), já apresenta um outro quadro na região da 
Aldeota, onde a mesma passa a ser classificada como um bairro residencial de alta densidade. 

 

 
Figura 10: Mapa de Gabarito Lei Nº 5122-A de 1979. 

Fonte: BARROSO, 2015, adaptado pelas autoras. 
 

O gabarito do município foi se ampliando em várias zonas, um meio preparatório para a cidade se verticalizar. 
Nas regiões circundantes ao Centro a legislação passou a permitir uma maior altura, que se estendeu até o 
lado leste. Além do aumento do gabarito, a lei também passa a controlar a ocupação do lote e o índice de 
aproveitamento, parâmetros que impactaram diretamente no processo de verticalização (BARROSO, 2014). 

Observando o mapa de gabaritos nº 5122 de 1979, percebe-se que todo o bairro da Aldeota recebe o 
incentivo de construção para até 12 pavimentos (48 metros de altura), deixando de ser fragmentado e 
passando a ser generalizado para todo o bairro essa nova configuração. 

Já na década de 90, Fortaleza já se mostrava bastante verticalizada, apresentando alguns edifícios 
habitacionais, principalmente nos bairros Aldeota e Meireles. Na mesma época foi implantado o PDDU – 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei 7987 de 1996), que só reforçou e fortaleceu as 
implementações do zoneamento do plano anterior (IDEM, 2014).  

No mapa de gabaritos da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996 (Lei Municipal No 7987 de 1996) (Figura 11), 
percebe-se novamente uma mudança considerável no novo porte de edificações da Aldeota, que antes se 
limitava a 48 metros de altura, e no plano de 92 passa para 72 metros de altura. 
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Figura 11: Mapa de Gabarito da Lei Nº 7987 de 1996. 

Fonte: BARROSO, 2015, adaptado pelas autoras. 

 
Com a implantação do PDPFor – Plano Diretor Participativo de Fortaleza (Lei Nº 062) em fevereiro de 2009, 
algumas especificidades foram implementadas, como meio de regulação da expansão urbanística. Como 
instrumentos reguladores do plano consta a outorga onerosa, que é definida por uma taxa de compra do 
direito de aumentar o potencial construtivo de um determinado terreno, e um outro instrumento regulador, 
trata-se do direito de preempção que visa o direito de preferência para adquirir, por meio da compra, um 
bem que se encontre em processo de venda pelo proprietário a outra pessoa. 

Diante de tantas reformulações e incentivos ao longo do processo de formação da cidade e 
consequentemente de consolidação dos bairros, foi praticamente inevitável o quadro em que Fortaleza se 
encontra hoje, principalmente em relação a região da Aldeota que só tende a expandir mais. Um outro fator 
que ganhou destaque como reflexo da expansão da cidade foi a valorização da terra no bairro. Desde o início, 
como já citado em tópicos anteriores, o desenvolvimento da região sempre se manteve ligado aos reflexos 
da dinâmica socioeconômica, ao prestígio e formas de atração da população mais favorecida. (DIÓGENES, 
2005). 

Por conta do prestígio que o bairro adquiriu, o solo sofreu uma alta valorização (Figura 12), o que 
desencadeou a preferência pela construção de empreendimentos verticalizados, beneficiando interesses 
privados, com anuência da legislação urbanística. Dessa forma, os terrenos do bairro passaram a ser alvo de 
interesse pelas camadas sociais de renda alta, com a finalidade de se construir residências e edifícios 
corporativos (IDEM, 2005). Esse processo de consolidação da verticalização (Figura 13) na referida avenida 
evidenciou a perda de elementos históricos de conformação da via e do bairro e, inclusive, a própria 
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ambiência urbana, com a demolição e substituição de residências unifamiliares que foram erguidas nas 
décadas anteriores. 

 

 
Figura 12: Mapa do Valor Médio do Solo do Município de Fortaleza em 2015. 

Fonte: Fortaleza em Mapas, 2015. Disponível em: < file:///C:/Users/Andressa/Downloads/29-Valor_Solo-VAL_M2_TER.pdf>. Acesso em: 19 Mar. 
2018. Adaptado pelas autoras. 

 

 
Figura 13: Foto Aérea do Bairro Aldeota em 2018, com destaque para a Avenida Santos Dumont. 

Fonte: Google Earth, 2018, adaptado pelas autoras. 
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Atualmente, o novo padrão de uso e ocupação do solo ao longo da Avenida Santos Dumont se caracteriza 
pelos edifícios comerciais que concentram atividades de comércio e serviços múltiplos, como shoppings e 
torres empresariais, concentradas, principalmente, no seu cruzamento com a Avenida Dom Luís.  
Baseando-se nesse contexto, foi implementada a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo em 2017, em que 
novos instrumentos reguladores foram estabelecidos para todo o município, e no caso da Aldeota, essa 
passou a ser considerada ZOC – Zona de Ocupação Consolidada (Figura 14). Ademais, a nova LUOS instituiu 
novas ZEDUS (Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Social) no território. 
 

 
Figura 14: Mapa de Zoneamento da Zona de Ocupação Consolidada 2017. 

Fonte: PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017. Adaptado pelas autoras. 

 
No mapa regido pela nova lei, percebe-se a presença de uma ZEDUS – Zona Especial de Dinamização 
Urbanística e Socioeconômica que engloba um trecho da Aldeota e consequentemente uma parte da Avenida 
Santos Dumont. O critério para delimitação das ZEDUS leva em consideração zonas que indicam potencial 
para se consolidarem como centros de atividades produtivas de acordo com as particularidades de cada 
região. Geralmente, são dotadas por uma vasta disponibilidade de imóveis e atendidos por infraestrutura 
básica como transporte público, redes de água, esgoto e energia elétrica. Também contam com 
equipamentos como bancos, correios e restaurantes nas intermediações. No caso do bairro Aldeota, a região 
mais central da área se encaixa em todos os requisitos. 

De acordo com parâmetros da ZEDUS Aldeota, é permitido o aumento do índice de aproveitamento até o 
limite máximo de 4 e um gabarito de até 95 metros de altura; além disso, possui como instrumentos regidos 
pelo Plano Diretor o parcelamento, edificação e utilização compulsórios; o IPTU progressivo no tempo; 
Desapropriação com títulos da dívida pública; Estudo de impacto de vizinhança (EIV); Estudo ambiental (EA); 
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Instrumentos de regularização fundiária; Direito de preempção; Direito de superfície; Operação urbana 
consorciada; Consórcio imobiliário e a Outorga onerosa do direito de construir (FORTALEZA, 2009). 

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza (PMF), os novos parâmetros seriam apenas para beneficiar 
pequenos empreendedores locais; porém, na prática, o quadro que se configura é o incentivo exacerbado 
para a construção civil, por conta do aumento do potencial construtivo no bairro. A consequência desse ato, 
sem dúvida, refletirá novamente no mercado imobiliário da região, que resultará numa valorização 
desenfreada e na continuidade do processo de transformação abrupta da paisagem.  
 
PERDA DA ESCALA URBANA: MUDANÇAS NA CONFIGURAÇÃO VIÁRIA PARA ADAPTAÇÃO À MOBILIDADE 
 
Devido ao adensamento do bairro, a região se tornou bastante congestionada, tanto no tráfego de veículos 
como no de pedestres. Diante dessa problemática, a prefeitura resolveu implantar o primeiro binário no 
Município em 2014 (Figura 15), como estratégia para reduzir o tempo de deslocamento do transporte 
público, incentivar o uso de bicicletas com a implantação de ciclofaixas e possibilitar a travessia de pedestres 
com segurança. O binário foi implantado ao longo das Avenidas Santos Dumont e Dom Luís e os resultados 
foram bastante satisfatórios no quesito de fluxo dos automóveis. 
 

 
Figura 15: 1º Binário de Fortaleza: Avenida Santos Dumont e Avenida Dom Luís. 

Fonte: NORDESTE, 2014. Disponível em: < http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/primeiro-trecho-do-binario-
sera-liberado-no-proximo-dia-19-de-maio-1.1012374>. Acesso em: 19 Mar. 2018. 

 
No quesito alargamento, a avenida até a rua Nunes Valente se apresenta com duas vias de rolamento, a 
partir de então, a via ganha 4 vias de rolamento, sendo uma exclusiva para ônibus (Figura 16). 
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Figura 16: Mapa de Alargamento da Avenida Santos Dumont. 

Fonte: Google Earth, 2018. Adaptado pelas autoras. 
 

Além do alargamento, a avenida recebeu um binário, o que modificou consideravelmente a sua dinâmica e 
antiga conformação. A via antes da modificação possuía massa vegetativa no canteiro central existente a 
partir do trecho que compreende o alargamento para 4 vias de rolamento, após a implantação do binário o 
mesmo foi retirado, dando lugar apenas para pavimentação, o que ocasionou numa perda da identidade do 
local (Figura 17 e 18). 
 

                 
Figura 17: Av. Santos Dumont antes da implantação do binário. 

Fonte: Diário do Nordeste, 2014. Disponível em: < 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/>. 

Acesso em: 10 Mai. 2018. 

 Figura 18: Av. Santos Dumont após a implantação do binário. 
Fonte: Google Earth, 2011.  

 

 
Perda de Casas Remanescentes e aplicação de políticas e instrumentos de preservação histórica e cultural 
 
O bairro Aldeota é possuidor de elementos urbanos que marcam a consolidação de uma nova área da cidade, 
principalmente ao longo do eixo da Avenida Santos Dumont, como já citados anteriormente, que foram 
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importantes no processo de formação do bairro. Porém, ao analisar o mapeamento de bens tombados e em 
processo de tombamento (Figura 19), observa-se que o bairro não possui bens tombados; apenas há a 
presença de 2 bens em processo de tombamento constantes no início da Avenida Santos Dumont. 

 
Figura 19: Mapeamento de Bens Tombados (Centro e Aldeota). 

Fonte: FORTALEZA, 2018. Disponível em: < https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/11-arquivos-kml-s-e-kmz-s>. 
Acesso em: 20 Mar. 2018. Adaptado pelas autoras. 

 
O mapa também revela que a maior concentração do acervo histórico da cidade encontra-se no bairro 
Centro, por ter sido onde inicialmente, a população residiu.  

Os instrumentos de preservação são considerados uma medida preventiva para que os bens materiais e 
imateriais sejam preservados e consequentemente a história/memória de um determinado lugar. A Lei 
Federal nº 25/ 1937 estabelece as instruções do termo de tombamento, instrumento que é definido por um 
conjunto de ações executadas pelo governo com respaldo em uma legislação específica, que objetiva a 
preservação de bens históricos, culturais, arquitetônicos, ambientais e que possuam valores afetivos, 
vetando sua demolição e descaracterização (SECULT-CE, 2013). 

Ainda no que diz respeito ao instrumento de tombamento, o mesmo também prevê uma poligonal de 
tombamento, em que as construções existentes dentro desses limites são impedidas de passar pelo 
acréscimo de pavimentos de acordo com o que está estabelecido pela minuta de tombamento, no caso de 
serem casas térreas. Tal medida tem a função de preservar a ambiência do local, o contexto onde ela está 
inserida, e consequentemente reforça a edificação como marco na memória. Os órgãos responsáveis pelo 
cumprimento da legislação no tocante ao patrimônio histórico da cidade de Fortaleza, estão entre os poderes 
de nível federal (IPHAN), estadual (SECULT-CE) e municipal (SECULT-FOR e COMPHIC), sendo o último 
também responsável pela normatização dos mecanismos de proteção da cidade. 

Talvez por conta da falta de proteção dos bens inseridos na Aldeota e de políticas públicas voltadas para esse 
fim, é que muitos desses imóveis têm desaparecido do contexto do bairro, como é o caso de uma antiga 
residência que se situava na Avenida Santos Dumont (Figura 20). 
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Figura 20: Casa situada na Avenida Santos Dumont em 2012. 

Fonte: Street View, 2012. 
 

O imóvel, já demolido, apresentava algumas características de antigas residências construídas ao longo da 
avenida, como o emprego do arco, singelos elementos decorativos na fachada frontal, alpendre e varanda. 
Além de ter um amplo recuo, inserindo-a nas novas tipologias de casa (solta no lote) que surgiram 
principalmente na Aldeota. 

O terreno da casa demolida unificou-se com o lote vizinho para dar lugar a uma torre comercial ou 
residencial, porém por motivos desconhecidos, a obra foi “abortada” por tempo indeterminado, o que 
desencadeou na transformação do terreno em um estacionamento (Figura 21). 
 

 
Figura 21: Estacionamento localizado na Avenida Santos Dumont. 

Fonte: Street View 2018. 
 

Um outro exemplo demonstra que a desvalorização e vulnerabilidade a que estão sujeitos os imóveis antigos 
conformadores do bairro Aldeota e processo de formação da avenida, trata-se da antiga sede da Promotoria 
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de Justiça, situada na então Avenida Santos Dumont (Figura 22), seguindo na direção leste, bem próximo ao 
exemplo anterior mencionado. 

 

 
Figura 22: Antiga Sede da Promotoria de Justiça na Avenida Santos Dumont. 

Fonte: Street View, 2012. 

 
A obra se localizava na esquina da Avenida Santos Dumont com a Rua Barão de Aracati, e diante de suas 
características estéticas, percebe-se a sua relevância para a área, tornando-se marco (Panerai, 2014) para 
muitos passantes do local. A casa apresentava elementos como telha colonial de quatro águas, arco e 
varandas, alpendre, bases em pedra e venezianas em madeira. Além de ser da tipologia “solta no lote”, 
apresentando generosos recuos circundantes a casa. Atualmente a casa encontra-se demolida, e no local 
está sendo construído um edifício corporativo de interesse privado (Figura 23). 

 

 
Figura 23: Terreno que comportava a Antiga Sede de Promotoria de Justiça. 

Fonte: Street View, 2017. 

 
Ao longo da Avenida Santos Dumont outras casas remanescentes podem ser vistas inseridas nesse contexto 
de ameaça, fato que demonstra a ausência de políticas públicas que priorizem a preservação dessa tipologia 
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residencial, que em conjunto com as outras residências, pode ser apreendido como marco visual da paisagem 
urbana. 

O comportamento apático por parte de órgãos públicos em vista da situação é extremamente desanimador, 
pois as consequências da não proteção desses bens de relevância arquitetônica podem chegar a um nível de 
irreversibilidade extremo, e infelizmente esse é um quadro que só tende a agravar com o passar do tempo.  
 
CASAS REMANESCENTES VULNERÁVEIS: MARCOS A PRESERVAR NA PAISAGEM 
 
Ao longo da Avenida Santos Dumont, algumas poucas residências resistem ao processo de demolição e 
substituição massiva de edificações, das quais foram escolhidas duas para levantamento arquitetônico e 
análise. Considera-se a relevância dessas edificações no contexto da quadra em que estão inseridas, pois 
ainda está preservada a volumetria horizontalizada e a tipologia residencial solta no lote. Portanto manifesta 
ambiência urbana que guarda características do período inicial de ocupação da Avenida Santos Dumont 
(Figura 24). 
 

 
Figura 24: Volumetria de Entorno de Residências Remanescentes em Análise. 

Fonte: Autoral. 

O primeiro imóvel trata-se de uma construção do ano de 1973 de acordo com registros encontrados no 
interior da obra, e que atualmente está em uso por uma empresa tradicional e renomada de seguros e 
previdência (Figura 25). 
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Figura 25: Fachada Frontal do Imóvel. 

Fonte: Street View, 2018. 

 
A data de construção dessa casa é da década de 1970, período em que a cidade já mostrava residências 
projetadas com as premissas da arquitetura modernista. Entretanto, essa casa apresenta características 
arquitetônicas bem peculiares à sua época, remetendo-se as construções do período de 1920 a 1930 com 
características neocoloniais, acreditando-se numa classificação eclética como será mostrado a seguir. 

Com base na implantação do imóvel (Figura 26), observa-se que a casa se configura como a nova tipologia 
de lotes (casa solta no lote), apresentando uma área de terreno de quase 2.000m². 

 

 
Figura 26: Localização e Implantação do imóvel 3(Avenida Santos Dumont, 1028). 

Fonte: Google Earth, 2018. Adaptado pelas autoras. 

 
Baseado no livro o Quadro da Arquitetura no Brasil de Nestor Goulart, no período que compreende 1920 a 
1940, o autor afirma que: “Nas residências, a grande transformação era a oportunidade de afastamento em 

6242



 

relação a todos os limites dos lotes” (REIS FILHO, 2015, p.71). E no caso de lotes grandes se dava um 
afastamento maior para uma das laterais que possibilitava a entrada de automóveis, e na lateral oposta: 
“[...]limitava-se, no geral, a um simples corredor, com um a dois metros, para o qual abriam suas janelas os 
cômodos de pequena valorização, como banheiros, caixas de escada ou cozinhas” (REIS FILHO, 2015, p. 75).   
No caso da residência em análise a mesma se configura nessas características, como pode ser observado na 
implantação, onde na lateral mais estreita é por onde se tem o acesso ao serviço da casa, por meio de uma 
escadaria e na lateral oposta se dá o acesso de veículos para o interior do lote. 

Já no segundo imóvel (Figura 27) não foram encontrados registros do seu ano de construção e, atualmente, 
a construção está em uso por uma renomada empresa que atua na área de saúde no município. 

 

 
Figura 27: Fachada Frontal do Imóvel 4. 

Fonte: Autoral. 

 
De acordo com a implantação (Figura 28), percebe-se que a situação atual da construção não possui recuos 
laterais e de fundos, possuindo apenas recuo frontal. Mas acredita-se que a mesma em tempos passados, 
possuía recuos de fundos e laterais, baseando-se na estrutura de coberta dos fundos e das laterais que seriam 
recentes, inserindo a edificação na categoria de construção solta no lote. Contudo, acredita-se que as 
construções existentes atualmente, são possíveis acréscimos sofridos no decorrer do tempo.  
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Figura 28: Localização e Implantação do Imóvel 4. 

Fonte: Google Earth, 2018. Adaptado pelas autoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante dos assuntos pertinentes apresentados e das análises elementares para o entendimento do contexto 
que envolvem as paisagens urbanas utilizando-se dos eixos viários como forma de expansão das cidades, em 
específico a Avenida Santos Dumont, objeto de estudo desta pesquisa, pôde-se concluir que a interferência 
antrópica possui um poder transformador irreversível por uma visão mais ampla, onde elementos 
conformadores de uma via, como canteiros, residências antigas, vegetação que em conjunto formam a 
paisagem urbana, quando modificados ou removidos causam consideráveis impactos sob a perspectiva do 
observador usuário daquele espaço, desencadeando na perda da ambiência local e descaracterização do 
espaço e forma urbana.  

No caso da Avenida Santos Dumont, a descaracterização se mostra bastante evidente ao longo dos anos em 
que a mesma se conformou, evidenciadas pela perda do canteiro central em determinado trecho da via, a 
implantação de um binário e principalmente pela retirada das residências remanescentes em prol da 
verticalização regida pela legislação vigente, que ao analisar-se percebe-se algumas incoerências e um 
favorecimento por parte do poder público em detrimento do poder privado, que acarretou numa valorização 
do solo exacerbada e que só tende a crescer.   

As transformações pelas quais a Avenida Santos Dumont passou comprometem a preservação da memória 
urbana da avenida, e de sua arquitetura, tratada aqui de forma tipológica, como elemento de sua paisagem 
urbana. Contudo, é possível observar algumas residências que ainda resistem ao tempo e às ameaças 
constantes de ter que dar lugar a uma nova construção em prol da verticalização e da especulação imobiliária 
que se intensificam continuamente. É necessário equilibrar ou, pelo menos, controlar os efeitos das 
transformações urbanas para mitigar a perda do patrimônio cultural, por meio de políticas públicas que 
priorizem e reforcem a valorização da cultura, da memória e da história da cidade. 
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POLÍTICA E PRÁTICAS CULTURAIS: A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO 
PORTO MARAVILHA 

 
CULTURAL POLICY AND PRACTICES: AN IMAGINE CONSTRUCTION OF THE WONDERFUL PORT 
 
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CULTURALES: UNA CONSTRUCCIÓN IMAGÉTICA DEL PUERTO MARAVILLA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE   
 

 

RESUMO: 
O artigo narra como se efetivaram as políticas públicas para implantação da Operação Urbana Consorciada Porto 
Maravilha, sob a ótica da exploração do viés cultural, com a implantação dos Projetos Porto Cultural e Porto Cidadão, 
como elementos estratégicos para dar novo significado à região portuária da cidade do Rio de Janeiro. A investigação 
evidencia a posição de atores sociais diversos, analisando como os discursos se interceptam e verificando pontos de 
tensão, essencialmente entre a população que habita a região e responsável pelas tradições culturais históricas e o 
poder público, ausente nas iniciativas colaborativas de diálogo para implantação dos projetos. É imperativo salientar 
que a região, possui um viés cultural e um patrimônio característico que favorece a implantação das iniciativas de 
incremento e exploração do valor simbólico destes elementos. Estes fatores constituíram à região um lugar polifônico 
e híbrido, que se ressignifica e produz ressonâncias a partir de intervenções variadas.  
PALAVRAS-CHAVE: cultura, patrimônio, apropriações, imagem, caráter simbólico 
 
ABSTRACT: 
The article describes how the public policies for the implementation of the Porto Maravilha Consortium Urban 
Operation were implemented, from the perspective of exploring the cultural bias, with the implementation of the “Porto 
Cultural” and “Porto Cidadão” Projects as strategic elements to give new meaning to the port region of the city from 
Rio de Janeiro. The research evidences the position of diverse social actors, analyzing how the discourses intercept and 
verify points of tension, essentially between the population that inhabits the region and responsible for the historical 
cultural traditions and the public power, absent in the collaborative initiatives of dialogue for implantation of the 
projects. It is imperative to point out that the region has a cultural bias and a characteristic patrimony that favors the 
implementation of initiatives to increase and exploit the symbolic value of these elements. These factors constituted to 
the region a polyphonic and hybrid place, that signifies and produces resonances from varied interventions. 
KEYWORDS: culture, heritage, appropriations, image, symbolic character 
 
RESUMEN: 
El artículo narra cómo se realizaron las políticas públicas para implantación de la Operación Urbana Consorciada Porto 
Maravilha, bajo la óptica de la explotación del sesgo cultural, con la implantación de los Proyectos Porto Cultural y Porto 
Ciudadano, responsables em llevar nuevo significado a la región portuaria de la ciudad de Rio de Janeiro. La investigación 
evidencia la postura de actores sociales y sus discursos, evaluando y verificando puntos de tensión, puestos entre la 
población que habita la región y responsable por las tradiciones culturales históricas y el poder público, no participativo 
en las iniciativas de diálogo para la implantación de los proyectos. Es necesario atentar para la región, poseedora de 
sesgo cultural y un patrimonio arquitectónico que invitan iniciativas de incremento y explotación del valor simbólico de 
estos elementos. Estos factores constituyeron a la región un lugar polifónico e híbrido, que se resignifica y produce 
resonancias a partir de intervenciones variadas. 
PALABRAS-CLAVE: cultura, patrimonio, apropiaciones, imagen, carácter simbólico   
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INTRODUÇÃO: 

A área portuária do Rio de Janeiro vem sendo largamente remodelada desde.... por um conjunto de ações 
urbanísticas estruturais inseridas na Operação Urbana Porto Maravilha, todas elas voltadas para a criação de 
uma paisagem urbana de valorização de especificidades singulares – naturais e culturais –   e inseridas nas 
políticas locais de desenvolvimento urbano. Pode ser considerada com uma das expressões emblemáticas de 
projetos urbanos contemporâneos, baseados na adoção de instrumentos urbanísticos flexíveis, em parcerias 
público-privadas e em outras modelagens financeiras que buscam criar bases para a atratividade de 
investimentos econômicos e de desenvolvimento local e regional segundo potenciais postos pelo próprio 
território. No caso da área portuária, o viés turístico e cultural constitui o núcleo de convergência das 
intervenções urbanísticas:-  implantação de grandes equipamentos culturais; alterações pontuais e 
estratégicas nos espaços públicos; valorização do patrimônio histórico material e imaterial, incorporando 
práticas e tradições populares desta região da cidade. Todas elas visam especialmente promover 
ressignificações simbólicas da área, atrelando-se a um nicho avançado de investimentos privados com 
empreendimentos coorporativos e hoteleiros. 
Estas lógicas de reconfiguração do território baseadas na valorização dos seus atributos específicos significam 
formas de apropriação de vantagens diferenciais no âmbito da concorrência do mercado mundial. Como 
situa Harvey (2014, p.182) existe hoje uma luta contínua para a redefinição dos poderes de monopólio 
concedido ao lugar e localidades uma vez que as barreiras espaciais diminuíram em decorrência das variáveis 
de transporte e comunicações. Nesta direção é que “a ideia de cultura está cada vez mais ligada às tentativas 
de reafirmar estes poderes de monopólio, exatamente porque as afirmações de singularidade e 
autenticidade podem ser mais bem articuladas como reivindicações distintivas e irreproduzíveis”.  Nesse 
sentido, as tradições culturais locais podem ser absorvidas nos cálculos econômicos e se destacam, como 
importantes, os investimentos a longo prazo no espaço construído. 

No caso da área portuária do Rio de Janeiro as transformações expressivas do espaço físico são 
acompanhadas pela construção paulatina de uma narrativa imagética em torno de valores positivos 
associados a superfície urbana renovada. Como sugere Debord (1997) o discurso midiático gera o quase-real, 
resultado da simulação mediada por imagens as quais se tornam mais reais que o mundo real, sendo a 
publicidade um estímulo para o consumo de valores, ideias que destoam da realidade, mas que, graças a 
essa ferramenta, têm adquirido status de verdade. Também Kellner (2001) aponta a capacidade de sedução 
dos textos da mídia, que fascinam, comovem e influenciam o público. A construção da imagem do lugar tem 
repercussões sobre os usos e atratividade econômica tanto no plano interno quanto internacional. 

Fica evidente nas representações sobre o Porto Maravilha através de discursos publicitários e jornalísticos 
veiculados pelos canais institucionais e privados, que a articulação do imaginário da cidade do Rio de Janeiro 
tem o perímetro urbano da área central como elemento estratégico para a construção de uma imagem de 
cidade global. 

Salientando mais uma vez a importância das dinâmicas econômicas mundiais, vale lembrar que as cidades 
competem entre si pela entrada de recursos financeiros. Deste modo, os projetos de intervenção urbana são, 
de maneira geral, aceitos pela opinião pública porque são estruturados por ideologias espaciais que são 
propostas para vender apenas o lado positivo das mudanças. Há uma construção deliberada de discursos e 
imagens de prosperidade, de crescimento e de modernização que torna compreensível esta aceitação.  
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 [...]dada a sombra histórica da desindustrialização e da reestruturação, que deixaram a maioria das 
grandes cidades do mundo capitalistas com poucas opções além da competição entre si, em especial 
como centros financeiros, de consumo e de entretenimento. Dar determinada imagem à cidade 
através da organização de espaços urbanos espetaculares se tornou um meio de atrair capital e 
pessoas (do tipo certo) num período de competição interurbana e de empreendedorismo urbano 
intensificados. (HARVEY,2014, p. 92). 

O espetáculo urbano de produção da cidade olímpica no Rio de Janeiro, por exemplo, constitui um símbolo 
de revitalização como também um potente instrumento de legitimação e de coesão social, que vem sendo 
acompanhado de ações específicas destinadas a aumentar o grau de satisfação da população com os 
objetivos da reestruturação urbana. Para Jaguaribe (2011), a revalorização do passado contida no discurso 
oficial do Projeto Porto Maravilha bem como na cobertura midiática, exemplificaria o conceito de cor local, 
isto é, uma estratégica que confere a centros históricos ou locais que estão em processo de requalificação 
urbana apelos mercadológicos, transformando-os em produtos de consumo. 

Situado no âmbito desta perspectiva analítica, o artigo objetiva apresentar alguns elementos que indicam a 
forma como a cultura, atravessando diversidades de linguagens e combinações entre práticas populares e 
eruditas, equipamentos museológicos e eventos efêmeros é incorporada na construção de narrativas de 
identidade imagética do lugar e se insere nas lógicas turísticas e de valorização imobiliária. Estas 
intencionalidades já previstas no corpo institucionalizado do instrumento urbanístico do Porto Maravilha, 
circundam a remodelação do território, criando uma superfície urbana de naturalização dos elementos 
sociais e culturais e de suposta pacificação de conflitos.        

AS TRADIÇÕES HISTÓRICAS DA ÁREA PORTUÁRIA – OS APELOS ORIGINAIS DE CULTURA 

Os antecedentes de formação e transformação da área portuária do Rio de Janeiro, a evolução da morfologia 
urbana e as mudanças ocorridas na área são importantes elementos para a compreensão dos processos 
passados e recentes que levaram à proposição do projeto urbano. Segundo Gianella (2013) estas mudanças 
podem ser descritas num recorte temporal longo associado aos ciclos da acumulação capitalista brasileira e 
de intervenção estatal:- século XVIII, mercantilista e de gestão policial; século XIX liberal; século XX fordista-
keynesiano e a fase contemporânea, de contornos neoliberais e baseada nos modelos de gestão flexíveis.  

É possível pensar o Estado mercantilista como uma força disciplinar, cuja expressão espacial implicou em 
morfologias inspiradas na ordem barroca: grandes avenidas, bulevares, jardins e fortaleza, intervindo em 
áreas restritas delimitadas para essa finalidade. O mercado de escravos, por exemplo, foi transferido, 
segundo a nova ordem, da Rua Direita, no centro da cidade, para a área do Valongo, enseada do atual bairro 
da Saúde, sob o princípio higienista e de controle preconizados pelo urbanismo barroco, a fim de “preservar 
o espaço urbano do contágio das doenças e epidemias” (GIANELLA, 2013, p. 3). A transferência do mercado 
de escravos parece ter contribuído para desenvolver atividades comerciais na área portuária, especializando 
a cidade ao ceder ao Valongo a atividade do comércio negreiro, e ao mesmo tempo, para afastar das regiões 
mais centrais as formas de convívio e as atividades não tão desejadas. Algumas ruas retilíneas e amplas, ao 
sabor do modelo urbanístico barroco, como é o caso da Rua do Livramento, que ligava a enseada do Valongo 
à Gamboa foram então abertas na área portuária; experimentou-se ali com maior ênfase um crescimento 
principalmente pautado por construções urbanas que então ocuparam a faixa costeira. O traçado retilíneo 
ainda pode ser identificado nos dias de hoje. O espaço portuário cresceu e se transformou, nesse período, 
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de forma eminentemente espontânea, e não atendeu na sua totalidade aos ideais de gestão policial do 
Estado, que incidiu de forma mais definitiva na área central do Rio de Janeiro.  

A produção espacial espontânea sinalizada se intensificou no século XI. A região portuária do Rio de Janeiro, 
como parte de sua expansão liberal, recebeu a primeira favela da cidade, a da Providência, situada no morro 
de mesmo nome, entre os bairros da Gamboa e Santo Cristo (GIANELLA, 2013). Segundo dados históricos, o 
Morro da Favela, tal como era então chamado Morro da Providência, abrigou soldados que voltavam da 
Guerra de Canudos e, posteriormente, na primeira metade do século XX, durante a gestão de Pereira Passos, 
a ocupação da favela foi impulsionada por um processo de expulsão de população que habitava a área 
central. (CORREIA, 2013). A região detinha também o terminal ferroviário, o porto propriamente e 
instalações mercantis, de modo que sua degradação e ocupação desordenada instigou a elite a desejar sua 
reforma, uma vez que a região era necessária ao desenvolvimento de atividades das classes abastadas. As 
velhas formas da área central da cidade e adjacências iam pouco a pouco se tornando incompatíveis com as 
novas funções que adquiriam, e a demanda pela reforma urbana revelava-se imperiosa. 

A reforma de Pereira Passos foi então deflagrada no começo do século XX, sendo a região do porto do Rio de 
Janeiro como conhecemos hoje entregue à sociedade em 1910 depois de sete anos de empenho para dar à 
costa um novo aspecto retilíneo, ao se aterrar uma área de 175.000 m2 com entulho produzido pelo 
arrasamento do morro do Senado. A partir desta reforma, passou a exibir dois grandes setores distintos, a 
parte alta de morros, que sempre esteve ali mesmo, e que recebeu ocupação ainda nos séculos XVII e XVIII, 
e uma segunda parte -  baixa, - que corresponde ao aterro resultante do arrasamento do Morro do Senado 
para o crescimento do porto. A parte baixa e aterrada foi principalmente ocupada – depois do deslocamento 
das atividades portuárias para a ponta do Caju, construída na década de 1920 – por atividades variadas, entre 
galpões de escolas de samba e oficinas mecânicas, e importantes indústrias, como o Moinho Fluminense (id. 
Ibid.).  

A intervenção significativa que teve como objetivo a construção do dique Gamboa e a retificação da orla sinuosa do litoral norte da 
cidade somente  se deu no início do século XX, atendendo assim os requisitos necessários para o comércio internacional e reforçando 
a vocação do Rio de Janeiro na relação porto-cidade com a implantação do novo bairro adjacente, criado sobre aterro de 170 
hectares. O porto operou com plena carga até os anos de 1950, quando foi perdendo sua força, coincidindo com o esvaziamento 
econômico do Rio de Janeiro, com a migração de muitas atividades produtivas para outros estados do país. A região, então passou a 
enfrentar uma situação de decadência e abandono , agravados à falta de investimentos urbanos e a construção de uma via elevada 
de grande extensão, a via Perimetral que facilitou o tráfego de automóveis, mas também criou uma ruptura na malha urbana, 
estabelecendo uma barreira entre a cidade e a orla marítima e o cais do porto. 

Nos anos 1980 verificou-se as primeiras discussões em relação à recuperação do porto, tendo em vista o valor imobiliário potencial 
da região central, porém não se estabeleceram, de fato, nenhuma proposta para a região, que agora tinha mais um ator, a Companhia 
de Docas do Rio de Janeiro. Por conta da política de privatização realizada em 1987, o governo federal passou para a iniciativa privada 
a responsabilidade pelo movimento de cargas. (ANDREATTA, 2010, p. 219). 

Em 2000, foram realizadas algumas intervenções pontuais na região, como a Cidade do Samba e um espaço denominado Vila 
Olímpica, acrescentando benefícios aos bairros próximos juntamente com um programa denominado Favela-Bairro. 

Sofreu um processo de estagnação após sua conclusão, intensificado pela suburbanização, não somente da 
classe média, mas da elite, que buscava a tranquilidade suburbana, o que deflagra a concentração de classes 
menos favorecidas nas áreas centrais. Na verdade. o esvaziamento populacional do centro ocorre de maneira 
paulatina desde o final do século XIX, concomitantemente a um crescimento populacional significativo da 
cidade. Em contrapartida a dinâmica de formação de novas centralidades, a Região Portuária permanece 
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numa situação de evidente estagnação muito semelhante a áreas portuárias de outros países colocando em 
evidencia o paradoxo de ser uma área favorecida por uma rica oferta de transportes e ao mesmo tempo 
desvalorizada, com déficits de manutenção de infraestrutura e desarticulação das funções portuárias. Com 
efeito, os estudos enfatizam a associação da degradação dos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo, nas 
décadas de 1960 e 1970 com a obsolescência dos equipamentos portuários. De acordo com (COSTA, 2011, 
p. 77)  

As atividades de carga e descarga que não foram para outros portos se deslocaram para o bairro do Caju. 
Assim, grande parte dos estabelecimentos ligados direta e indiretamente aos serviços portuários tornou-se 
obsoleto. Seus armazéns, por exemplo, ficaram desativados com o surgimento dos containers, passando a 
serem usados pelas escolas de samba como local de produção carnavalesca. 

No contexto contemporâneo, marcado por novos processos de acumulação econômica sob o regime de 
modelo flexível de gestão, outras práticas urbanísticas pretendem se adequar as dinâmicas de relocações 
dos empreendimentos produtivos, atuando inclusive sobre áreas portuárias a exemplo de Docklands em 
Londres, e Baltimore (Inner Harbour), nos Estados Unidos da América, que na década de 1980 se elevam à 
condição de boas práticas modelares. É esta linha de atuação urbanística que fundamenta a concepção do 
Projeto Porto Maravilha – como uma proposta capaz de operar a reversão das tendências de obsolescência 
econômica e de despovoamento da área. A intenção de redefinir o valor imagético desta área fica explicito 
na apologia a diversidade de usos: -  o uso residencial deveria estar ao lado de propostas de indução de 
atividades econômicas, culturais e turísticas. Alguns eventos públicos voltados para a divulgação do Porto 
Maravilha, desde o início vem buscando sedimentar no imaginário social uma imagem renovada do lugar. 
Entre tantos, é o exemplo da Exposição “Um século de vivência num porto moderno”, ocorrida no Centro 
Cultural Correios do Rio de Janeiro entre 23 de novembro de 2011 e 08 de janeiro de 2013; o aluguel de 6 
armazéns do cais do porto, no Pier Mauá, reformados ao custo de R$ 12 milhões cada para sediar as edições 
de 2008 a 2013 dos desfiles de moda Fashion Rio. (CORREIA, 2013.p. 68)  

PROJETO URBANO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 
O Porto Maravilha é uma Operação Urbana que prevê o reencontro da Região Portuária com a cidade a partir da 
requalificação de 5 milhões de metros quadrados, no quadrilátero entre as avenidas Rio Branco, Presidente Vargas, 
Francisco Bicalho e Rodrigues Alves, nos bairros da Gamboa, Santo Cristo e Saúde, morros do Pinto, Conceição, 
Providência e Livramento e parte do Cajú, São Cristóvão, Cidade Nova e Centro. O processo de transformação traz o 
desafio de promover mudanças que beneficiem moradores e frequentadores da região e, ao mesmo tempo, de 
preservar sua identidade cultural e arquitetônica. A Lei Complementar 101/2009 - que instituiu o Porto Maravilha - 
determina a aplicação de pelo menos 3% dos recursos arrecadados com Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (Cepacs) na recuperação e valorização desse patrimônio e no fomento à atividade cultural. Preservada com 
a lei que cria a Área de Proteção do Ambiente Cultural dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo (APAC Sagas), a 
região em que nasceu o samba tem notória vocação cultural, com manifestações artísticas de todo tipo, marco da 
identidade desses bairros. 
 
Criada pela Prefeitura do Rio para coordenar a operação, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 
do Rio (Cdurp) implantou o Programa Porto Maravilha Cultural e o Programa Porto Maravilha Cidadão, ambos têm a 
função de articular ações do poder público e parcerias com o setor privado para fomentar e apoiar iniciativas que 
promovam o desenvolvimento sócio-econômico da população que hoje vive na região e a valorização do seu patrimônio 
histórico, seus recursos são aplicados na restauração de bens tombados, em ações do poder público e no apoio a 
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iniciativas de valorização do patrimônio da região. Para implementar as ações, a Cdurp trabalha em parceria com 
instituições públicas, sociedade civil e setor privado.  
 
A escolha da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, decisão realizada em outubro de 2009 em 
Copenhague, Dinamarca, foi recebida com entusiasmo e como uma oportunidade de requalificação das áreas 
portuárias, tendo em vista a experiência histórica de Barcelona em 1992 onde os eventos olímpicos 
impulsionaram transformações estruturais da cidade e deixaram um legado redirecionado para novos 
componentes de desenvolvimento urbano como o turismo internacional.  
 
Conforme Mascarenhas, (2008, apud COSTA, p. 2011), a área portuária era vista como um grande alvo de 
projetos urbanos enfatizando “(...) melhorias nas infraestruturas de acesso e de telecomunicações, ênfase 
nas políticas sociais, promoção de sua imagem e implantação de equipamentos urbanos voltados para o 
esporte, lazer e cultura”. É com esta perspectiva que as remodelações urbanas previstas em muitas áreas da 
cidade do Rio de Janeiro, tendo como meta os jogos olímpicos, passam a incorporar projetos específicos, 
incluindo das áreas portuárias, interligados a ações mais amplas de interesse de desenvolvimento urbano e 
econômico.  
 
Apesar do ufanismo governamental, as propostas urbanas desenvolvidas no escopo deste projeto foram 
recebidas, desde o início, com certa desconfiança por parte de setores da população moradora que já havia 
assistido outras tantas propostas para esta área, sempre frustradas. Diversas pesquisas (GONCALVES, 2012; 
CORREIA, 2013) vêm enfatizando as relações do projeto urbano e objetivos de desenvolvimento turístico vale 
dizer, entre as práticas de valorização do patrimônio histórico e a inserção da Região Portuária nos roteiros 
turísticos.  

O Rio de Janeiro, segundo pesquisa publicada em 2010, é o principal destino turístico do Hemisfério 
Sul. As transformações na Região Portuária integram um processo generalizado de implantação de 
uma cidade ainda mais turística ou, nas palavras do atual prefeito, Eduardo Paes, ‘mais desejada pelo 
turista’. (...) No cronograma das obras do Porto Maravilha destacam-se equipamentos culturais 
urbanos ‘ancoras’, que pesam positivamente nas avaliações do projeto de modo que este se torne 
pouco questionável. (...) O equipamento tido como ‘símbolo da revitalização da Zona Portuária é o 
Museu do Amanhã. (CORREIA, 2013, p. 110) 

Nesse sentido, como podemos observar nas peças publicitárias do projeto da zona portuária, que pretende seguir o modelo de 
diversas cidades como São Francisco, Buenos Aires, Baltimore, Cidade do Cabo, Barcelona, entre outras, que revitalizaram suas áreas 
portuárias criando novas alternativas econômicas e sociais. “Valorizar o patrimônio local e integrar moradores são dois de nossos 
principais desafios”, segundo o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes1. (DUARTE,2014) 

Esse “novo paradigma” também surge no discurso do projeto Porto Maravilha, descrito como uma operação urbana que prevê a 
promoção de mudanças que “beneficiem os moradores e freqüentadores da região e, ao mesmo tempo, preserve sua identidade 
cultural e arquitetônica.”2 O Porto Maravilha deve garantir, então, que “a população se beneficie da requalificação para melhorar 
sua qualidade de vida, sem sair da área”, ou seja, diferente de obras anteriores, essa intervenção urbana poderia ser percebida como 
inclusiva, a que considera a população local como parte do processo de ordenamento do espaço público, diferente do ocorrido 

                                                           

1 Cf. Declaração de Eduardo Paes (2011), prefeito da cidade do Rio de Janeiro. 

2 Texto retirado de folheto do Projeto Porto Maravilha. 
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quando da abertura da Avenida Rio Branco e das obras do porto. Nessa “reconversão da zona portuária, a ideia de ter edificações 
não apenas residenciais, mas que mesclem habitações com outras funções de cunho comercial, empresarial, cultural, etc”. 
(ANDREATTA, 2010, p. 223). 

Nessa Operação Urbana na área da área portuária, há uma recuperação do antigo, expondo-o como vestígio do passado; a invenção 
do novo, simbolizado pelo Museu do Amanhã, projetando uma visão para o futuro; e o Museu do Rio, na Praça Mauá, projetado em 
um antigo edifício do século XIX acoplado a um novo edifício do século XXI. Além de toda uma vertente cultural, com a construção e 
estímulo à divulgação de projetos culturais da região, o projeto “Porto Maravilha” inclui a derrubada do perimetral, a construção de 
edifícios de escritórios e moradia e a polêmica obra do píer em Y, criticada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, que por meio de 
Luiz Fernando Janot, membro do Conselho Superior do IAB, chegou a dizer que o “projeto ignora a cidade” (O PROJETO MARAVILHA, 
2013). 

 A princípio, no entanto, o projeto Porto Maravilha tem um discurso “politicamente correto”, de respeito ao local – seja a população, 
sejam as manifestações culturais, seja o patrimônio da região, de outro -, e parece estar em sintonia com uma lógica da cidade 
globalizada: intervenções urbanas mediadas pelo Estado, parceria público-privada e a cidade como produto de e para consumo 
global. Como sugere a denominação “Porto Maravilha”, o discurso aponta para uma operação urbana ímpar, “maravilhosa”, que 
resgata memória, cultura e articula essa memória com a requalificação de um espaço que resolverá as mazelas dos dias de hoje e irá 
melhorar a acessibilidade ao Centro do Rio de Janeiro, mas, agora, respeitando-se uma identidade local, com sustentabilidade e 
planejamento de trânsito.  

Em resumo, o controle do espaço urbano é o elo entre essas duas intervenções centro do Rio de Janeiro e Zona Portuária. De qualquer 
maneira, as representações sobre a cidade do Rio de Janeiro passam, necessariamente, pelos discursos oficiais e a percepção em 
relação à forma que se intervêm no Centro, em como ele se constrói e se reconstrói, se inventa, se reinventa, em como vira um 
produto que, independente da época, propõe “novas” soluções para os problemas urbanos. 

AS FORMAS DE APROPRIAÇÃO DA CULTURA NO PROJETO PORTO MARAVILHA  
 
Os elementos culturais corporificados no território e na paisagem natural, bem como a produção de cultura 
imaterial presentes na música, nas tradições e atividades festivas são indissociáveis da concepção original da 
OU Porto Maravilha e dos programas e projetos a ela associados. A Lei Complementar 101/2009 - que 
instituiu a OU - determina a aplicação de pelo menos 3% dos recursos arrecadados com Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (Cepacs) na recuperação e valorização desse patrimônio e no fomento à 
atividade cultural. Preservada com a lei que cria a Área de Proteção do Ambiente Cultural dos bairros da 
Saúde, Gamboa e Santo Cristo (APAC Sagas), a região em que nasceu o samba tem notória vocação cultural, 
com manifestações artísticas de todo tipo, marco da identidade desses bairros. 
 
Neste âmbito, destacam-se as possibilidades de elevar o estatuto simbólico oficial da paisagem e incorporar 
os elementos materiais e imateriais da cultura local através de algumas políticas diretas e ações específicas 
–  a Nucleação do território a partir destes atributos; o Programa Porto Maravilha Cultural; Programa Porto 
Maravilha Cidadão entre outras, além dos recursos de comunicação inerentes ao sistema de gestão. O 
Programa Porto Maravilha Cultural e o Programa Porto Maravilha Cidadão têm a função de articular ações 
do poder público e parcerias com o setor privado para fomentar e apoiar iniciativas que promovam o 
desenvolvimento sócio-econômico da população que hoje vive na região e a valorização do seu patrimônio 
histórico, seus recursos são aplicados na restauração de bens tombados, em ações do poder público e no 
apoio a iniciativas de valorização do patrimônio da região. Ambos são os elos que complementam a Operação 
Urbana Porto Maravilha buscando potencializar as intervenções de qualificação do espaço urbano com 
ênfase na cultura e no desenvolvimento local.  
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Em relação a paisagem, cabe salientar o fato de que as remodelações da área portuária têm um papel 
importante na elevação do seu estatuto de reconhecimento internacional.  A cidade do Rio de Janeiro, 
conquistou no ano de 2012 o título de Patrimônio da Humanidade na categoria Paisagem Cultural3 (SHLUGER; 
DANOWSKI, 2014, p.56).  Com o título Rio de Janeiro: paisagens cariocas, entre a montanha e o mar, 
incorporou à categoria paisagem cultural da Unesco algo que até então estava ausente: uma grande cidade. 
Centros históricos – em pequenas, médias ou grandes cidades – têm sido os bens mais representados na Lista 
da Unesco, somando, até 2011, mais de 300 dos 936 sítios inscritos como naturais, culturais e mistos 
(BANDARIN apud RIBEIRO, 2012). 
Existe uma tendência a instalação e transformação simbólica de empreendimentos culturais e urbanos na 
cidade do Rio de Janeiro, levando a possível transformação dos contornos sociais e econômicos nos próximos 
anos. A paisagem urbana é uma categoria que se originou a partir da necessidade de se inscrever a cidade 
do Rio de Janeiro na Lista da Unesco. Considerando o significado atribuído à paisagem cultural no final do 
século XIX, quando geógrafos alemães começaram a empregar a expressão para designar a paisagem 
transformada pela cultura, nada seria mais representativo dessa categoria do que a paisagem urbana 
(RIBEIRO, 2012).  
 
Proposta de Nucleação da Área 
 
No âmbito da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha foi proposta uma nucleação da Área de 
Especial Interesse Urbanístico4 – AEIU em 11 núcleos, com objetivo de evidenciar suas características 
predominantes e seus potenciais.  Uma característica em comum dos núcleos é o seu relativo isolamento 
da cidade e entre si, funcionando quase como territórios autônomos, problema que se pretende superado 
com as propostas viárias e outras propostas de mobilidade integradas. (Vide Figura 1). 

Os resultados dos levantamentos que fundamentaram as nucleações apontam para uma concentração 
significativa de elementos de interesse cultural – turístico em torno da Praça Mauá, incluindo os grandes 
museus, e os núcleos ao seu redor. (vide figuras 1 e 2) 

Os levantamentos, coordenados pelo arquiteto urbanista da CDURP, Augusto Ivan de Freitas Pinheiro e pelo 
geógrafo Alex Franulovic e realizados em 2011, reafirmam a existência de um elevado potencial de 
transformação turística da área à partir sobretudo do acervo patrimonial público. Cabe destacar que, em 
alguns núcleos a presença de população residente de média e baixa renda, ainda que pontual é bastante 

                                                           
3  A chancela da Paisagem Cultural é um instrumento de preservação do patrimônio cultural brasileiro, lançado em 2009 pelo Iphan, 
que, conforme a Portaria Iphan nº 127/2009, regulamenta essa chancela, 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 
imprimem marcas ou atribuíram valores.  

 

4 Para subsidiar esta proposta de nucleação da área, foi realizado um levantamento empírico que já evidencia um interesse de se 
reconhecer os potenciais de atratividade a partir de elementos culturais, tais como: 1. bar/restaurante; 2. casa noturna; 3. centro 
cultural; 4. Cinema, teatro, espetáculos; 5. Hotel, hospedagem; 6. Igreja, espaço religioso; 7. interesse arquitetônico; 8. mirante; 9. 
monumento; 10. museu; 11. painéis, pinturas; 12. Parque, praça; 13. sitio histórico; 14. Transporte. 
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concentrada. Cabe ainda salientar, como tem mostrado alguns estudos que os processos de tombamento 
vêm se acentuando desde os anos de 1980 como é o caso da Pedra do Sal nas adjacências do cais do porto, 
núcleo simbólico africano 5, que abrigou historicamente populações de baixa renda. 

 

 
Figura 1 – Regionalização da AEIU da Região Portuária do Rio de Janeiro 

Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014 

 

 
Figura 2 – Nucleações, levantamentos empíricos na AEIU 

Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014 

 

Porto Cultural - O concurso 

Em 2013, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 
Porto do Rio de Janeiro - CDURP, divulgou o edital Prêmio Porto Maravilha Cultural, que pretendia premiar 

                                                           
5 O historiador  Joel Rufino dos Santos e o antropólogo Olímpio Serra escolheram a Pedra do Sal como o maior símbolo da cultura 
afro-brasileira a ser tombada. (GUIMARÃES, 2012, apud CORREIA, 2013:128) 

6255



 

projetos culturais que valorizassem o patrimônio cultural imaterial da Região Portuária e voltados à chamada 
Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região do Porto do Rio de Janeiro6. No total, R$ 2 milhões 
foram destinados a 20 propostas nas áreas de fotografia, audiovisual, teatro, dança, literatura e outras ações. 
As seguintes propostas de artistas, grupos e coletivos foram premiadas: Carnaval do B.E.M - Oficinas e 
Atividades Pré-Carnavalescas do Bloco Escravos da Mauá; Desfiles dos Blocos e Bandas da Liga Portuária; "Em 
Torno da Fábrica" - Fim de Semana do Livro no Porto; Mystérios e Novidades do Porto; Oficinas de História 
na Zona Portuária; Porto Aberto: A Memória Viva; Porto da Pequena África; Projeto Som e Samba Carioca; 
Roda de Samba da Pedra do Sal, de Mão Dadas; Arte Arteira de Tia Lucia; Cabaré do Porto; Guia Acessível: 
Espaços Culturais e Gastronômicos do Porto Maravilha, Percorrido por Bicicleta; Histórias Afro Brasileiras, 
Cenas Itinerantes Ano I; Noite de Autógrafos; Pedra Que Samba; Porto de Memórias - Retratos em Postais; 
Porto em Foco: Registro Fotográfico das Transformações na Região Portuária; Prata Preta: Folia Sempre, 
Ditadura Nunca Mais - 50 Anos do Golpe de 64 no Brasil - Providência Sustentável7.  
 
Alguns projetos tiveram como proponentes artistas e grupos que possuem vínculos, que moram ou estão 
instalados na Região Portuária, enquanto outros participaram do edital por interesses diversos. Em nossa 
pesquisa, verificamos que parte das propostas foi executada, como as oficinas de História na Zona Portuária, 
realizadas no Cemitério dos Pretos Novos, por meio do Instituto dos Pretos Novos (IPN); o documentário 
Pedra que Samba, que conta a história do samba na Pedra do Sal, e outros. Entre eles, o projeto Histórias 
Afro Brasileiras, Cenas Itinerantes, realizado pelo grupo Periferia Cena Portuária, encenava parte da história 
da escravidão pelas ruas e espaços históricos marcantes da região do porto. A primeira cena era apresentada 
na Pedra do Sal; em seguida o Observatório do Valongo, seguindo ao Jardim Suspenso do Valongo, no Morro 
da Conceição, bairro Saúde. Os atores passavam, ainda, pelo  Cais do Valongo e da Imperatriz, prosseguindo 
ao Centro Cultural José Bonifácio e finalizavam no Cemitério dos Pretos Novos, na Gamboa, apresentando e 
adaptando a encenação em cada espaço percorrido. A peça é apreciada, na maioria dos casos, por turistas, 
pesquisadores e outros interessados na região. No entanto, podemos observar que é apresentada nos 
espaços constituídos pela prefeitura como integrantes do Circuito da Herança Africana 7, promovido pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro. 
 
 
Porto Maravilha Cidadão 

As principais ações do Porto Maravilha Cidadão  estão entre  o apoio a programas de habitação de interesse 
social; formação profissional principalmente para população jovem; ações de requalificação profissional para 
moradores; absorção / integração da população ao mercado de trabalho; ações de empreendedorismo; 
educação para a cidadania, educação ambiental, educação para o trânsito; produção de conhecimento sobre 
o processo de transformação social da região portuária; incentivo à inovação tecnológica para 
sustentabilidade, integração e inclusão social. 

As principais ações do Programa Porto Maravilha Cultural estão entre a recuperação e restauração material 
do patrimônio artístico e / ou arquitetônico; valorização do Patrimônio Cultural Imaterial; preservação, 

                                                           
6 Disponível em http://portomaravilha.com.br/materias/edital/edital-cultura.aspx. Acesso em: 20 de agosto de 2016. 

7 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/materias/premio-porto-maravilha/p-p-m.aspx. Acesso em: 20 de agosto de 2016 

6256



 

valorização da memória e das manifestações culturais; exploração econômica do patrimônio material e 
imaterial, respeitados os princípios de integridade e sustentabilidade do patrimônio, e inclusão e 
desenvolvimento social; produção de conhecimento sobre a memória da região e inovação na sua exploração 
sustentável; formação e pesquisa, incluindo a produção de publicações sobre o patrimônio material e 
imaterial da região portuária. 

 

Figura 3: Folder Porto Cultural. 
Fonte: http://www.portomaravilha.com.br/porto_cultural , acesso em: 26.04.2018 

 
Por meio destes programas, o Porto Maravilha Cultural e o Porto Maravilha Cidadão, é feita a articulação 
entre poder público e setor privado na intenção de apoiar iniciativas que promovem o desenvolvimento 
socioeconômico e a valorização do patrimônio histórico e cultural. Em teoria, estas linhas de atuação dos 
projetos são bem abrangentes, pois incluem: a recuperação e restauração de material do patrimônio artístico 
e /ou arquitetônico; a valorização do Patrimônio Cultural Imaterial; a preservação, valorização da memória 
e manifestações culturais; a exploração econômica do patrimônio material e imaterial, a produção de 
conhecimento sobre a memória da região e inovação na sua exploração sustentável. Ainda assim estratégias 
de implantação de ações que incluam essas linhas de ação não são apresentadas no documento. Na 
perspectiva da CDURP8 , o desenvolvimento da região envolve o aproveitamento dos novos 
empreendimentos econômicos que surgirão, voltados para o atendimento ao visitante. Assim, ela declara 
que “temos o desafio de preparar as pessoas para as novas oportunidades de emprego e negócios que vão 
surgir. Inclusive aqueles relacionados ao patrimônio cultural e artístico que sem dúvida contribui para 
aumentar a atratividade da região” (BOLETIM PORTO MARAVILHA, 2011). Dessa forma, as ações que 
privilegiam o mercado e o patrimônio arquitetônico estão sendo priorizadas, em detrimento do patrimônio 
imaterial proveniente dos atores locais. O patrimônio. 
 
 
 

                                                           
8 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro: empresa em forma de aliança Público-Privada, criada 
para administrar a região portuária 
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PRÁTICAS CULTURAIS E ESPAÇOS PÚBLICOS: CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS IMAGÉTICAS 
 
As atividades artísticas e festividades diversas podem ser vistas como práticas culturais que se associam a 
outras relacionadas aos hábitos de lazer, passeios e hábitos de consumo cultural que tem como suporte os 
espaços públicos urbanos e equipamentos culturais específicos, entre eles museus, casas de música e outras 
instituições de cunho cultural e artístico, incluindo ateliês artísticos. Na área portuária do Rio de Janeiro há 
dois grandes suportes culturais – os museus MAR e MUSEU DO AMANHÃ – além de amplos espaços públicos 
como a Praça Mauá e as interligações com vias diretas ao corredor cultural do centro da cidade onde se 
localizam outras significativas instituições de cultura. Neste sentido há uma propagação dos potenciais de 
cultura local em termos de atratividade.     
 
No artigo “Museus e cidade: o caso do MAR na Zona Portuária do Rio de Janeiro”, Sant’Anna (2013) descreveu 
as negociações para a instalação do MAR, os conflitos políticos gerados com as diversas propostas para sua 
construção, discursos oficiais e a possibilidade da edificação desse equipamento cultural na região que 
agregasse uma rede de agentes sociais que, de certo modo, suscitaria o debate do papel do museu.  
 
De acordo com documentos e reportagens jornalísticas que informavam a condução do processo para 
edificação da instituição, a pesquisadora ressalta que, além do incentivo à arte e cultura, os poderes público 
e privado e outras instituições envolvidas na elaboração do projeto objetivavam o retorno financeiro e o 
incremento do fluxo turístico. Durante o período de uma década foram negociados os projetos e durante 
este período, os artistas cariocas se posicionaram contra a construção do Museu denunciando, conforme 
aponta Sant’anna (2013, p.47), o processo de gentrificação, a “espetacularização” e a “impossibilidade de 
consenso”. No entanto, diferente do projeto inicial, que pretendia ser uma filial da famosa Fundação 
Solomon Guggenheim – mantenedora de diversos museus internacionais –, e após polêmicas e discussões 
sobre sua construção, o MAR passou a ser interpretado, de acordo com a pesquisadora, como revelador “do 
polo de economia criativa que tem se criado na região”. A autora ressalta que:  
 

A nova sede do MAR se inscreve, portanto, numa série de políticas baseadas na ideia de que 
é preciso criar mercados para a produção brasileira de bens de cultura. Trata-se, 
simultaneamente, de centrar o desenvolvimento da região na criação de um polo de consumo 
cultural, ampliando as fronteiras e incluindo novos consumidores, mas também de 
transformar a Zona Portuária numa espécie de vitrine internacional, capaz de atrair turistas, 
uma classe criativa e mercado. O MAR se presta, portanto, a construir uma imagem da cidade 
cuja eficácia se mede de mais a mais pelo que se fala sobre ou pela quantidade de vezes que 
é acessada (SANT’ANNA, 2013, p.51).  
 

Por outro lado, Pio (2012), investiga iniciativas no âmbito cultural empreendidas e visadas na Região 
Portuária, descrevendo os processos de intervenção urbana realizados pelo Projeto Porto Maravilha, os 
discursos de memória da cidade e os investimentos nesta área. Em seu artigo “A revitalização do Porto do 
Rio de Janeiro: memória e cultura como centralidades na organização da sociedade contemporânea”, o autor 
relata que as transformações na infraestrutura foram inspiradas em modelos internacionais empregados em 
países como Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, Índia, Inglaterra, Espanha e Argentina, e nos estados 
brasileiros Maranhão, Espírito Santo e São Paulo.  
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Pio (2012, p.309-310) declara que as intervenções urbanas na infraestrutura do Rio de Janeiro e do entorno 
do porto podem ser interpretadas “como mais um ato de reinvenção da identidade da cidade”. O autor 
completa que “a necessidade de renovar a economia e a identidade urbana da cidade justifica a recuperação 
de centros históricos e áreas portuárias, vistas como locais de implantação de novas áreas comerciais e 
habitacionais”.  

 
Como se percebe, a área portuária, faz parte de uma área consideradas histórica e é vista como estratégica, 
como fator de valorização econômica e imobiliária, cuja pretensão é recriar espaços “atrativos” para a cidade. 
Do ponto de vista das práticas culturais e de lazer, inseridas em novos hábitos da população, observa-se que 
em número crescente que esta área tem sido atrativa para empresários voltados para novos 
empreendimentos e para turistas e moradores de outras regiões consolidando os valores imagéticos 
renovados deste lugar. 
 
Do ponto de vista da produção cultural, alguns estudos e observatórios vem salientando a forte incidência 
de intervenções artísticas nesta área, através de eventos, festividades comemorativas e outras formas 
efêmeras de uso dos espaços públicos envolvendo coletivos de artes e linguagens artísticas diversas. 
 
A pesquisadora e professora doutora Adriana Sansão Fontes, do Laboratório de Intervenções Temporárias 
do Rio de Janeiro, se dedica ao estudo dessas ações como forma de transformação positiva da cidade do Rio 
de Janeiro. No âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a equipe se dedica a mapear e classificar 
as intervenções, dentro de tipologias: apropriações espontâneas, intervenções de arte pública e festas locais. 
De acordo com dados visualizados no site colaborativo da equipe, pode-se constatar que a maioria das 
intervenções acontece na região central, mais precisamente na área portuária, que naturalmente já pertence 
este viés cultural e artístico, agora vislumbrado como fator estratégico no projeto de desenvolvimento 
urbano.  
 
 

 
Figura 4: Mapa Colaborativo Lab It. Concentração de Intervenções na área Portuária e Centro 

Fonte: http://intervencoestemporarias.com.br/ , acesso em: 07.06.2018 
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Estes elementos identificados pela nossa pesquisa e ainda alvo de investigação e aprofundamento, sugerem 
a presença de um campo significativo de atuação aberto pelo sistema de gestão do Porto Maravilha para 
artistas individuais e coletivos de arte não só tradicionalmente vinculados ao local, mas também 
provenientes de outras áreas da cidade. Ainda não é possível visualizar grau de tensões que este processo 
vem desencadeando em relação aos grupos culturais tradicionais do local e mesmo em relação a população 
moradora, embora alguns indícios possam ser mencionados. Harvey (2014, p. 203) menciona o fato de que 
as apropriações culturais direcionados para a criação das “marcas” dos lugares tendem a excluir grupos os 
indivíduos considerados não adequados, gerando batalhas discursivas, guerras culturais e ressentimentos. 
Ao mesmo tempo, segundo ele, a existência e manifestação de movimentos culturais divergentes (ou 
culturas transgressoras) são aceitáveis para a garantia de um discurso da presença de diversidade e 
diferenciação cultural. 
 
ALGUMAS VOZES DISSONANTES 

Em nossa investigação, no âmbito do Grupo de Pesquisa: Projetos urbanos na América Latina verificou-se a 
existência de uma representatividade social forte e expressiva, por parte do AMAGA9, que vem participando 
de diálogos com a CDURP e a Concessionária Porto Novo. Parte da população se manifesta com postura de 
desconfiança e resistência diante dos processos de transformação da área voltados para os interesses de 
desenvolvimento turístico temendo inclusive os efeitos da especulação imobiliária e os consequentes 
processos de expulsão das populações moradoras antigas. 
 
Um exemplo marcante de tensões e resistência ocorreu nas ações de implantação do teleférico no Morro da 
Providência em 2011, envolvendo marcação de casas a serem demolidas, inclusive com apropriação de uma 
única praça no local, desconsiderando consulta pública à população afetada. As movimentações de protesto 
que se seguiram às ações demonstram existência de fissuras nos processos participativos previstos no plano. 
Existe, como pode se verificar nos levantamentos realizados, um monopólio nas ações dos consórcios 
responsáveis e falta de transparência, gerando ambiguidades e insegurança. 

No âmbito do Morar Carioca–Providência, está prevista a produção de 639 unidades habitacionais, o que não 
significa incremento de estoque e, pelo contrário, não supre as demandas decorrentes da remoção prevista 
de 832 moradias. Do total da produção habitacional indicada, apenas há um conjunto com 131 unidades 
sendo construído na Rua Nabuco de Freitas. Pode-se dizer que as ações no sentido de garantir a permanência 
da população no local frente aos processos evidentes de valorização imobiliária são muito tímidas não se 
evidenciando, inclusive a utilização de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como, por exemplo, a 
implantação de ZEIS. Diante disso, apesar de forças desiguais, mantêm-se focos de resistências como a 
Comissão de Moradores do Morro da Providência e o Fórum Comunitário do Porto.  
 
Cabe destacar ainda, conforme relembra MOREIRA (2014) a importância do marketing nos meios de 
comunicação e propaganda, atuando no sentido de angariar consensos em torno do projeto, recorrendo com 
frequência ao argumento “de espaço degradado” ou “apenas de passagem” para legitimar qualquer nova 
intervenção. Estes mecanismos tendem a “tornar invisível toda a complexidade do tecido social existente na 
região, enfraquecendo a possibilidade de intervenção e resistência por parte dos moradores (...)”. (Id. 
Ibid.,74) 

                                                           
9 Associação de Moradores e Amigos do Bairro da Gamboa, Rio de Janeiro 
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Os conflitos se expressam na divergência dos interesses do poder público e da população. Os pontos de 
tensão da região metropolitana do Rio de Janeiro e que geram impactos na região portuária; a produção 
desigual dos espaços da cidade; as novas formas de criminalização da pobreza e a militarização das favelas: 
todos esses aspectos estão interligados na atual forma de gestão e requalificação das cidades. 
 
De acordo com os dados levantados na Cartografia Social10 (OLIVEIRA, 2014), onde os participantes inseridos 
na discussão e nessa condição urbana, relataram violações organizadas nas seguintes tipologias: Moradia, 
Trabalho e Cultura. A permanência no local de moradia é a principal bandeira defendida pelos moradores do 
Morro da Providência (Ibid., 20), e das diferentes ocupações que compõem o perímetro portuário do centro 
do Rio de Janeiro, na luta desses moradores para garantir o seu direito à cidade. As remoções forçadas 
converteram-se na principal evidência dos interesses do governo municipal em transformar os espaços de 
moradia em atrativos turísticos. 
 
O trabalho é uma dimensão importante para entender a forma de ocupação da região portuária e os tipos 
de atividades que são exercidas pelos que ali vivem. A atividade informal – comércio de ambulantes, camelôs, 
etc. – é a principal fonte de renda daqueles que trabalham e moram no entorno da área central da cidade. O 
poder público tem reprimido intensamente esses tipos de atividades através de medidas como o “Choque 
de Ordem” – ações de repressão a vendedores ambulantes e a ocupações em espaço público – que é 
amparado pela criação das Unidades de Ordem Pública (UOP) instaladas em diferentes partes da cidade. 
(Ibid., 20). 
Restringir o trabalho informal é prejudicar a renda de muitas famílias e possivelmente alterar os hábitos 
culturais da população. Caberia ao poder público uma política de regularização dos informais e apoio ao seu 
potencial criativo, ainda mais quando a demanda pelo consumo de seus produtos aumenta, visto a tendência 
do crescimento do turismo. 
Ribeiro (2004) diz que os marginalizados, embora ultimamente tenham sido metamorfoseados em objetos 
de curiosidade e negócio, são afastados de lugares onde acontecem as políticas de patrimônio, cultura e lazer 
– que ela denomina lugares luminosos. Essas políticas que transformam o lugar em iluminado ocultam os 
aspectos de luta e desigualdade presentes ali, principalmente quando esses espaços sofrem mutação 
mercantil, em que o étnico e o típico são transformados em objetos. 
 

Tal mutação decorre de práticas classificatórias de costumes e de elementos da cultura 
material orientadas pelo olhar do consumidor e do vendedor de serviços e, não daquele que 
é o verdadeiro desbravador de oportunidades criativas, insubordinadas e disruptivas. Porém, 
é dele e dos seus espaços inorgânicos que advêm as inovações realmente radicais, capazes 
de impulsionar um grande espectro de novos e atraentes bens culturais, de especial 
relevância para a juventude, como demonstram o funk e o hip hop (RIBEIRO 2004, p. 101). 

 
A autora defende que o potencial cultural criativo é proveniente dos espaços não iluminados, fruto do 
convívio dos atores com suas dificuldades e suas memórias. E não, da política gerencial, que os expulsa e 
deforma a memória local numa lógica puramente mercantilista, direcionada ao consumo cultural de atores 
externos. 

 

                                                           
10 Cartografia Social desenvolvida pela Fundação Rosa Luxemburgo em associação com a organização FASE-Rio de Janeiro, com 
moradores e trabalhadores da região portuária do Rio de Janeiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificamos, a partir do que foi até aqui discutido, uma disputa clara pelo espaço urbano, precisamente por 
um espaço público, um lugar simbólico, de conexão com a natureza e com a história. De um lado, a ordem 
distante, representada não apenas pelo Estado, mas também por empresas internacionais, elites e mídia 
local, interesses de mercado; de outro, a ordem próxima, a comunidade e a vizinhança. Os movimentos 
culturais e apropriações do espaço público com manifestações da cultura negra e arte popular, que sempre 
existiram na área portuária e se mantém vivas e frequentes, e promovem a cultura, o lúdico, a festa, o 
encontro e a troca, estimulam o crescimento desse sentimento de comunidade, ou seja, propiciam o 
fortalecimento da ordem próxima. Essas ações não poderiam acontecer em outro lugar que não no espaço 
público, onde a compreensão da tríade do espaço vivido-concebido-percebido pode ser realizada em sua 
plenitude. 
 
Contraditoriamente, ao promover o lúdico, a festa e o encontro, promoveram também o conflito. Não no 
sentido de criação de conflitos inexistentes, mas no de desvelamento. O conflito deixa de ser latente, 
passando a ser perceptível; ele sai à superfície, mas com um formato lúdico. Cumpre, assim, uma dupla 
função: de desalienação e de desapropriação/ reapropriação do espaço por aqueles que nele vivem. 
O Projeto Urbano Porto Maravilha promove uma ruptura no entendimento da tríade proposta por Lefebvre  
(2014); através do saber técnico e político, retificando o espaço público, privatizando-o, construindo-o por 
meio de símbolos e signos de distinção social, torna o espaço abstrato. 
 
Essa abstração, a partir de perspectivas em três dimensões, de imagens de publicidade e propaganda que 
seduzem, idealizando e criando uma imagem de uma cidade melhor, mais bonita e mais acessível, a todas as 
classes, busca criar um consenso em torno do projeto, trazendo, consigo, igualmente, uma falsa consciência. 
 
A partir dessas constatações constroem-se as argumentações críticas. A primeira refere-se à criação de uma 
cidade idealizada, uma espécie de cenário, onde este é preparado especialmente para receber turistas, que 
são parte essencial da economia local. Para tanto, são articuladas alianças públicas privadas, em que dá 
espaço às lógicas de mercado e forças das empresas privadas. Além disso, a demanda da população local não 
é prioridade no que tange à elaboração de políticas públicas. 

 A segunda se refere a método utilizado para equalizar o espaço que cidades idealizadas sofrem. Segundo 
Ribeiro (2004), a elaboração de um cenário urbano adaptado ao consumo cultural vai tolher a criatividade 
existente e equaliza lugares. Desta forma, os atores locais, potencial de trocas simbólicas, aprendizado e 
criação, são afastados dos lugares iluminados, e o processo de construção verdadeiramente produtivo, ao 
invés de ser estimulado por políticas públicas, é rompido. “Sem dúvida, o estímulo à contemplação, que é 
tão presente nos arranjos estetizastes dos acervos históricos e na cenarização clean ajustada ao tipo médio 
do consumidor de cultura, equaliza lugares e desconstrói possibilidades de aprendizado (...) Tais trocas 
encontram-se limitadas, entretanto, quando a multiplicidade dos objetos e das alternativas de percurso 
atordoa o processo de reflexão do passado, confundido o conhecimento necessário com o lazer ansioso, 
ininterrupto e sempre fugaz” (RIBEIRO, 2004, p. 98).  

As políticas expostas neste trabalho foram planejadas a partir do ano de 2009 e a perspectiva de suas políticas 
culturais não necessariamente corresponde às demandas dos atores locais, evidenciando uma estratégia 
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mercantil na exploração da cultura existente. Caberia ao poder público integrar a sociedade civil, organizada 
na elaboração das políticas, deixando, deste modo, real legado para a cidade.  

Com relação às políticas culturais, aponta-se que para que sejam eficientes e com poder de diálogo com 
outros setores das políticas públicas, no sentido de evitar impactos negativos dos megaeventos sobre a 
cultura já existente, há a necessidade que o setor público responsável pelo planejamento das políticas 
culturais se integre com setores de outras políticas públicas, principalmente de habitação. Inicialmente é 
preciso que de fato a diversidade cultural da cidade seja reconhecida, em suas variadas formas, permitindo 
uma construção colaborativa com a manutenção e fomento das manifestações culturais já existentes, e, com 
a promoção de novas atividades. 
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PRÁTICAS TRADICIONAIS E IDENTIDADE LOCAL: O PATRIMÔNIO NAVAL 
DA CIDADE DE LAGUNA-SC 

TRADITIONAL PRACTICES AND LOCAL IDENTITY: THE NAVAL PATRIMONY OF THE CITY OF LAGUNA-
SC 

PRÁCTICAS TRADICIONALES E IDENTIDAD LOCAL: EL PATRIMONIO NAVAL DE LA CIUDAD DE 
LAGUNA-SC 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Os reflexos das revoluções industriais, tecnológicas e do desenvolvimento do fenômeno da globalização trouxeram 
consequências marcantes para os ofícios e as práticas tradicionais. Muitos dos trabalhos e técnicas manuais estão se 
perdendo ou já foram extintas. O trabalho aqui exposto apresentará um patrimônio que faz parte dessas perdas 
irreparáveis, a construção naval tradicional da cidade de Laguna, litoral sul do Estado de Santa Catarina. 
Paralelamente a esse ofício aliam-se a identidade local, abrangendo as comunidades pesqueiras e a cultura da cidade. 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio naval; práticas tradicionais; identidade; patrimônio cultural; memória.  

ABSTRACT: 
The reflexes of the industrial and technological revolutions and the development of the phenomenon of globalization 
bring marches for the crafts and as artificial ones. Many jobs and techniques are being lost or have been extinguished. 
This work will present a patrimony that is part of these irreparable losses, a traditional naval construction of the city of 
Laguna, south coast of the State of Santa Catarina. At the same time, this traditional practice united the local identity, 
encompassing the fishing communities and the culture of the city. 
KEYWORDS: naval patrimony; tradition practices; identify; culture patrimony; memory.   

RESUMEN: 
Los reflejos de las revoluciones industriales, tecnológicas y del desarrollo del fenómeno de la globalización trajeron 
consecuencias marcadas para los oficios y las prácticas tradicionales. Muchos de los trabajos y técnicas manuales se 
están perdiendo o ya se han extinguido. El trabajo aquí expuesto presentará un patrimonio que forma parte de esas 
pérdidas irreparables, la construcción naval tradicional de la ciudad de Laguna, litoral sur del Estado de Santa Catarina. 
Paralelamente a ese oficio se alían la identidad local, abarcando las comunidades pesqueras y la cultura de la ciudad. 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio naval, prácticas tradicionales, la identidad, patrimonio cultural, memoria. 
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A CIDADE DE LAGUNA 

Localizada no sul de Santa Catarina, Laguna é a segunda cidade mais antiga do Estado, 341 anos 
completados em 2017 e atualmente possuí cerca de 44.650 habitantes, segundo o Censo Demográfico 
realizado pelo IBGE no ano de 2015 (Figura 1).  

O município é conhecido por seus fatos históricos memoráveis, como capital da República Juliana, terra 
natal da Heroína dos dois Mundos, Anita Garibaldi e a atual poligonal de tombamento instituída pelo IPHAN 
– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1985. 

   
Figura 1 – Localização de Laguna no mapa de Santa Catarina e pontos turísticos 

Fonte: Wikipédia (2018) 

 

A primeira consolidação do traçado deu-se a partir de sua fundação, onde hoje está localizado o bairro 
centro e a poligonal de tombamento instituída pelo IPHAN em 1985. Posteriormente duas áreas novas de 
expansão avançaram para norte e sul, ao mesmo tempo em que o Porto da cidade e a Estação Ferroviária, 
dirigiram-se para outras localidades. Por fim, a terceira consolidação do traçado, foi consequência da 
exploração turística das praias e áreas de expansão para as indústrias e comércio (Figura 2). 
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Figura 2 - Mapa de Laguna indicando as manchas de expansão mais significativas em relação ao traçado e espacialidade na paisagem da cidade. 

Fonte: Google (2015). Adaptado pela Autora (2015). 

 

Cidade litorânea, Laguna teve seu desenvolvimento turístico durante as décadas de 70 e 80, e se manteve 
ainda com muita procura até o início dos anos 2000, preferencialmente nos meses de verão. Entre os 
atrativos do município destacam-se o Patrimônio Arquitetônico Preservado, as praias, as paisagens, a Pesca 
com o boto e a história local. A partir dos anos 2000, nota-se uma decadência na procura de turismo no 
município, junto com uma estagnação quanto a novos atrativos, investimento na cidade e políticas públicas 
que fossem capazes de impulsioná-lo.   

É provável que todos saibam que o coração das cidades depende de várias coisas. Quando 
o coração urbano para ou se deteriora, a cidade, enquanto conjunto de relações sociais, 
começa a sofrer: as pessoas que deveriam se encontrar deixam de fazê-lo, em virtude da 
falta de atividades do centro. As ideias e o dinheiro que deveriam se complementar – o 
que ocorre naturalmente num lugar cujo o centro tenha vitalidade – deixam de fazê-lo. 
Sem um coração central forte e abrangente, a cidade tende a tornar-se um amontoado de 
interesses isolados. Ela fracassa na geração de algo social, cultural e economicamente 
maior do que a soma de suas partes constitutivas. (JACOBS, 2011, p.181). 

Outro grande problema é a retirada dos moradores do centro da cidade, o chamado processo de 
gentrificação dos centros históricos. Existe vida durante o dia, mas a noite e nos finais de semana tudo é 
silêncio. Até mesmo os monumentos principais e os museus muitas vezes estão fechados, tornando o 
centro ocioso, pois servem apenas a um uso principal, o comércio. 
 

LAGUNA E A LAGOA SANTO ANTÔNIO DOS ANJOS 

Laguna tem uma relação importante com a Lagoa Santo Antônio dos Anjos, pois, foi a partir dela que, até 
meados do século XX, o município foi o polo comercial e social do sul do estado de Santa Catarina.  
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Até meados da década de XX o Porto de Laguna localizava-se às margens da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, 
no centro fundador da cidade. 

No começo e meados do século XVIII o porto abastecia o povoado local, com mantimentos que não eram 
produzidos ali, como tecidos, artefatos de ferro, azeite, vinagre e escoavam o excedente produzido - gado, 
peixe seco, farinha e cordoaria de cipó Imbé (LUCENA, 1998).  

Quando o povoado elevou-se a Vila em 1714, foi dado o impulso para a ascensão política e o 
desenvolvimento econômico local, na medida em que conferiu-se à localidade o papel de principal porto da 
região, agora responsável pelo controle da navegação dos barcos e mercadorias e principal escoador de 
toda a produção do sul. Desde modo, qualquer barco que partisse da Colônia do Sacramento ou mesmo de 
Desterro tinha que obrigatoriamente passar pelo Porto de Laguna (LUCENA, 1998).  

A elevação do povoado à categoria de Vila foi o primeiro passo do processo de urbanização, é nesse 
momento também que se instalava no local, uma Câmara de Vereadores, para tratar dos assuntos da vida 
civil daquela comunidade.  

Com a exploração das minas de ouro e pedras preciosas principalmente em Minas Gerais, 
o abastecimento da população vivia em função da exploração do gado, feito pelos 
tropeiros, que começaram a formar trilhas com suas tropas de mulas, interligando 
fazendas, vilas e cidades. Os paulistas vendiam o gado aos tropeiros, que por sua vez 
vendiam o comercializavam com outros produtos na região de Minas. No início, os 
paulistas traziam o gado do sul (desde o Rio Grande do Sul) pelo litoral até Laguna, 
enviando por barcos para São Vicente e São Paulo, ou então eram logo abatidos, 
charqueados, enviados em forma de fardos de carne seca (LUCENA, 1998, p.30). 

O primeiro declínio econômico da Vila de Laguna data de 1728, a partir de uma ordem da capitania que 
determinava a abertura de um caminho que conduziria o gado do sul para o planalto, evitando as terras 
litorâneas e o transporte marítimo (Figura 3). Francisco de Souza Faria iniciou as obras do caminho, 
trazendo consigo 96 pessoas e recrutando mais homens de Laguna e de Desterro, por ordem do 
governador. 
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Figura 3 - Mapa do Caminho das Tropas, 1664-1728. 

Fonte: LUCENA (1998, p. 19). 

A chegada dos açorianos de 1749 teve grande influência cultural sobre a Vila. Seus hábitos foram se 
integrando com os moradores locais, e influenciando nas maneiras de falar, no trabalho de cultivo de terra, 
na construção, no artesanato, nas festas, músicas, comemorações religiosas, etc. Em Laguna, 
especificamente os moradores eram mais dedicados à pesca. 

Por volta de 1880, Laguna despontava como uma das principais cidades do Estado pela sua importância 
portuária para o sul do Estado. Gradativamente, a atividade portuária se expande para o sul, ou seja, para o 
bairro Magalhães. Em 1880, o destaque do comércio da cidade era a exportação. Os comerciantes 
exportadores possuíam navios (à vela) para o transporte de suas mercadorias, como farinha de mandioca, 
feijão, milho, favas, amendoim, polvilho e couro (Figura 4). 

 
Figura 4 - Porto de Laguna século XIX 

Fonte: Prefeitura Municipal de Laguna (2017). 
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Quando começou a extração do Carvão, da região de Lauro Miller e de criciúma, o Porto de Laguna era o 
responsável pelo seu escoamento para os outros Estados, além de produtos como alimentos e vestuários.  

Segundo Lucena (1998), as exportações do Carvão se tornariam mais significativas a partir da Segunda 
Guerra Mundial, mas o Porto de Laguna iria perder grande parte desta carga para o Porto de Imbituba. Este 
Porto apresentava-se em melhores condições físicas que o de Laguna, o qual sofria com o problema do 
assoreamento da lagoa e dificultava a entrada dos navios, estes cada vez maiores e de maior calado. 

Em 1943 o Porto de Laguna é transferido do Centro da cidade para o bairro Magalhães, porém o problema 
não é resolvido pela dificuldade de acesso. 

As atividades do Porto de Laguna iriam aos poucos perdendo competitividade para Imbituba, em atividade 
desde 1920, e recebendo embarcações duas vezes maiores que Laguna.  

O Porto, agora já no Magalhães, possuía movimentação ínfima, basicamente para cargas gerais, no 
atendimento de armadores proprietários de embarcações de pequeno porte. A partir de 1969, o Porto foi 
adaptado para atividades de carga, descarga e armazenagem de pescado. 

O comércio permaneceria ainda com embarcações de menor calado que vinham de variadas cidades até 
Laguna, mais precisamente para o cais do Mercado Público, para comercialização de produtos, como 
tecidos, alimentos e utensílios, com a população residente e as advindas de localidades vizinhas (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Comercialização de mercadorias no cais do Mercado Público na década de 60. 

Fonte: Pereira Junior (2005). 

 

Com o desenvolvimento dos meios de transporte, principalmente com a construção da BR-101, o comércio 
feito por estas embarcações entrou em declínio até desaparecer. Alguns dos donos das embarcações ainda 
tentaram sobreviver com o transporte de pessoas, porém não conseguiram prosseguir com o trabalho, pois 
esse tipo de transporte foi cada vez menos procurado. 

 

O PATRIMÔNIO NAVAL  
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O Brasil é o país mais rico em diversidade de barcos tradicionais do mundo. Cada região, 
cada contexto geográfico, possuí um tipo específico de embarcação, adaptada às 
condições locais de clima, navegabilidade, heranças culturais e dinâmica econômica 
(VIEIRA FILHO, 2011, p. 08).  

Ao longo dos primeiros quatro séculos da história do Brasil, o barco foi um elemento fundamental como 
meio de transporte e subsistência. Eram poucas as estradas que interligavam as cidades do litoral e a pesca 
artesanal era uma atividade econômica essencial. 

Cada pequeno ambiente geográfico e econômico gerou um tipo diferente de barco, adequado às suas 
necessidades e adaptado às condições locais de mar e vento. Em um litoral do tamanho do nosso país, não 
é difícil imaginar a grandeza do patrimônio naval existente, o resultado é considerado por Vieira Filho, 
como o maior patrimônio naval tradicional do mundo. 

PATRIMÔNIO NAVAL DO COMPLEXO LAGUNAR – LAGUNA-SC. 

O Complexo Lagunar do sul do Estado de Santa Catarina é formado por três lagoas, a Lagoa do Mirim 
ao Norte, Lagoa do Imaruí e Lagoa Santo Antônio dos Anjos, ao Sul. Este complexo é marcado na história 
como cenário da Revolução dos Farrapos e a criação da República Juliana. 

A região Lagunar apresenta alguns tipos de embarcações características, podemos listar três entre as 
mais expressivas, a primeira é denominada Canoa de Convés. Ela foi a responsável por grande parte da 
integração comercial e social de comunidades vizinhas com a cidade de Laguna, até metade do século XX 
(Figura 6). 

 
Figura 6 - Delimitação do Complexo Lagunar Sul Catarinense e interação com comunidades vizinhas. 

Fonte: Google Earth (2015). Adaptado pela Autora (2015). 
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Segundo Pereira Júnior (2005, p. 138),  
 

Toda a produção agrícola das pequenas propriedades rurais do interior era escoada para 
ser negociada no cais do mercado público de Laguna. Produtos como farinha de mandioca, 
frutas, legumes, carne de porco, torresmo, lenha, areia de rio e até paralelepípedos para 
pavimentação de ruas da cidade de Laguna, faziam parte dos produtos transportados. Nas 
viagens de volta traziam tecidos, açúcar, ferramentas, produtos manufaturados e fretes 
em geral.  

A Canoa de Convés foi muito utilizada por ser, na época, o meio de transporte economicamente mais viável 
e rápido de interação entre os municípios (Figura 7). Alguns exemplares resistiram até a década de 1970, 
porém desapareceram por completo nas décadas posteriores.  

Pereira Júnior (2005) cita alguns dos fatos que contribuíram para o desaparecimento total desse tipo de 
embarcação, entre eles a construção da BR-101 sobre a Lagoa Santo Antônio dos Anjos na localidade de 
Cabeçudas, a não continuidade dos jovens no ofício, o aparecimento de novos tipos de embarcação de 
construção mais fácil e o desaparecimento da madeira nativa, peroba e cedro, principalmente.  

 

 
Figura 7 - Canoas de convés no cais do Mercado Público, década de 30. 

Fonte: PEREIRA JUNIOR (2005). 

Laguna possui a Lei n. 1.163 de 25 de agosto de 2006, que institui a Canoa de Convés símbolo das 
embarcações tradicionais, típicas das lagoas no complexo lagunar e marco no transporte marítimo.  

Outra embarcação de relevância histórica para o complexo Lagunar é a Baleeira Açoriana (Figura 8). Como 
o nome já diz, é destinada a pesca da baleia e tem como característica a leveza e a ótima navegabilidade. 
Sua origem primeira vem dos povos nórdicos, a baleeira apresenta características dos famosos barcos 
vikings e foram construídas originalmente onde hoje é a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Após a conquista 
da Inglaterra, passaram a ser fabricados também nas ilhas britânicas, Normandia e Bretanha francesa 
(MUSEU NACIONAL DO MAR, 2014).  
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Figura 8 - Baleeira Açoriana. 

Fonte: GEHLEN (2004). 

A baleeira de Santa Catarina é a única embarcação tradicionalmente brasileira relacionada com os barcos 
nórdicos. Descendente dos barcos ingleses, mais tarde levados para a América do Norte, esses barcos 
chegavam até o local da caça a bordo dos navios baleeiros norte-americanos, que pescavam nos mares do 
sul e faziam escalas nas ilhas dos açores.  

Os açorianos começaram então, a conviver com essas embarcações, pois muitos dos marinheiros do 
arquipélago eram contratados para trabalhar na caça das baleias ou porque os barcos acabavam ficando 
pelas ilhas, como pagamento de serviços e alimentos. Foram assim, aprendendo a reproduzi-las.  

Quando migraram para o Brasil e povoaram o litoral catarinense trouxeram o conhecimento de fabricar e 
usar a baleeira, que se tornou o barco típico de Santa Catarina.  

Segundo Câmara (2010, p. 110),  
 

Na província de Santa Catarina, onde houve muita pescaria de baleia e fábricas de seu 
azeite, conservam ainda tipos destas embarcações, mas já sem estas particularidades, são 
apenas aplicadas ao tráfego da pequena capotagem.  

 

Em Laguna, essa embarcação é muito utilizada no Farol de Santa Marta. Ainda hoje é possível encontrar 
alguns exemplares de grande porte, em atividade, porém sem a utilização de mastros e velas, empregando 
como propulsão única o motor a diesel. 

A última embarcação apresentada e também muito comum no complexo lagunar é a canoa bordada (Figura 
10 e 11). A referida canoa é utilizada para realizar a pesca da tainha, no chamado cerco à tainha. Sua 
origem advém da junção da cultura dos colonizadores açorianos e dos indígenas que aqui já habitavam.  
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Figura 10 - Canoa bordada no complexo lagunar. 

Fonte: MESQUITA (2009). 

 

É assim chamada porque nas bordas dos troncos escavados adicionam-se tábuas que aumentam a borda 
livre, dando maior segurança no momento de romper a arrebentação. As bordas são colocadas em um 
ângulo aberto para fora da embarcação, servindo como escudo e protegendo o interior do barco das ondas. 
Estas canoas são pintadas com cores vivas e consideradas embarcações plasticamente muito expressivas.  

 

 
Figura 11 - Canoa bordada no litoral catarinense. 

Fonte: VIEIRA FILHO (2011). 

Resumidamente, a canoa bordada deixou de ser construída por três motivos, o primeiro e principal é o 
declínio da pesca artesanal. O segundo, porque a madeira está sendo substituída pela fibra de vidro. E por 
fim, a proibição dos órgãos ambientais em relação a extração da madeira necessária à sua confecção. Com 
isso, ocorre o sério risco de se perder o “saber fazer” destas embarcações.  

Segundo Vieira Filho (2011, p. 14), “o patrimônio naval é um dos mais amplos contextos culturais 
brasileiros, englobando patrimônio material e imaterial e interagindo com milhares de lugares, paisagens e 
ecossistemas do extenso litoral, das lagoas e dos rios”.  
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A valorização dos barcos e as manifestações tradicionais referentes ao universo marítimo, são ações 
centrais para a preservação desse rico patrimônio cultural, por ora pouco conhecido e divulgado. 

MODELISMO NAVAL 

Desde a pré-história do homem já é possível encontrar pinturas que representam os modos de navegar 
utilizados na época. Um começo da prática do modelismo naval pode ser visto em obras chamadas ex-votos 
(Figura 12).  

Estas eram realizadas por marinheiros religiosos que quando passavam por algum problema em suas 
viagens, como tempestades ou situações que enfrentavam a morte, pediam a algum santo a graça de 
permanecerem vivos. Quando a graça era alcançada a forma escolhida de agradecimento era a fabricação 
de pinturas e confecção de maquetes, onde representavam suas embarcações juntamente com o a imagem 
do Santo escolhido. 
. 

 
Figura 12 - Exemplo de Ex-voto 

Fonte: PELOS CONFINS DO MUNDO (2010). 

Durante os séculos XVII e XVIII, começou-se a fabricar modelos de embarcações em miniatura, antes de sua 
construção em tamanho real, para a aprovação dos reis de países como a Espanha, a Inglaterra e a França, 
são denominados Modelos de Arsenal. 

Já os baleeiros em suas horas de folga e lazer, utilizavam ossos da baleira para esculpir sua embarcação em 
miniatura, com extrema perfeição. 

O modelismo é, portanto, uma arte variada e bastante valorizada no mundo, ele reproduz em escala, com 
riqueza de detalhes, modelos de todos os tipos, chegando ao requinte de reproduzir exemplares que se 
movimentam na terra, no mar e no ar. 

De acordo com a entrevista realizada com o modelista naval, Luiz Lauro Pereira Júnior, o modelismo resulta 
em duas vertentes, o modelismo estático, que tem como principal característica a reprodução de modelos 
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sem movimento, o mais fielmente possível, de embarcações presentes no dia-a-dia de uma determinada 
época (Figura 13).  

Outro é o radio controlado, que são peças maiores que possuem movimento, estes são guiados por meio 
de rádio ou controle remoto, dividem-se em duas modalidades que se diferem pelo seu tipo de motor, 
motores a explosão ou motores elétricos, atualmente é a modalidade mais praticada, seja em competição 
ou lazer1. 
 

 
Figura 132 - Modelista Luiz Lauro Pereira Júnior e o modelo do baleeiro Charles Morgan. 

Fonte: Acervo do modelista (2014). 

 

Dentre as modalidades citadas, o modelismo naval é o mais valorizado no mundo. A natureza 
intrinsecamente atraente dos mastros, velas, canhões e chaminés, a grande dimensão dos navios, as 
formas hidrodinâmicas dos cascos e a fascinação que o mar e as viagens marítimas sempre exerceram, faz 
com que os barcos do mundo sejam profusamente reproduzidos com as mais diversas motivações, 
podendo ser de brinquedos e objetos de decoração, até coleções, exposições e museus inteiros, baseados 
em modelos de embarcações (VIEIRA FILHO, 2011). 

O modelismo distingue-se do artesanato naval pela utilização de escala e pelo estudo prévio de iconografia 
histórica, documentos antigos, fotografias ou até mesmo in loco (Figura 14). 
 

                                                           
1
 Neste ramo são bastante conhecidos os ferromodelistas, que reproduzem trens, estações, túneis, pontes e estradas de 

ferro. O aeromodelismo também é muito conhecido e praticado, assim como a reprodução de automóveis, ônibus e 

caminhões. 
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Figura 14 - Projeto da canoa de convés, desenho de Lucas Delgado. 

Fonte: PEREIRA JUNIOR (2005). 

Atualmente é utilizado como forma de resguardar a memória das embarcações que já não existem mais. 

Segundo Garrido (2011), as culturas marítimas alimentam-se de objetos e de imaginários. Desde que as 
sociedades deixaram de lado uma relação física com o mar, a produção de memórias passou a ter um papel 
importante na compensação de um sentimento geral de perda. É por isso que os modelos em miniatura de 
embarcações ganharam uma grande importância na história. 

O modelismo naval é atualmente o modo mais barato e viável para reprodução de modelos, pois as 
restrições ambientais impedem a reprodução de algumas dessas embarcações em tamanho real e pela falta 
de pessoas com o saber necessário. 

Com as tecnologias atuais as profissões que exigem trabalhos manuais estão acabando, portanto o 
modelismo naval também é uma arte escassa e rara, em vias de extinção.  
 

OFÍCIOS E PRÁTICAS TRADICIONAIS 

Os reflexos das revoluções industriais, tecnológicas e do desenvolvimento do fenômeno da globalização 
trouxeram consequências marcantes para os ofícios e as práticas tradicionais. Muitos dos trabalhos e 
técnicas manuais estão se perdendo ou já foram extintas. Podemos citar como exemplo o ofício dos 
barbeiros, que muito se transformou durante a história ou as baianas e sua produção de acarajés, que 
precisaram da interferência das instituições oficiais de preservação do patrimônio para que não se 
perdessem. A construção naval tradicional entra nesse grupo de ofícios e práticas que estão se perdendo 
ou já se perderam.  

Na contemporaneidade, esta história relacionada à construção naval na cidade de Laguna está restrita à 
memória dos mais antigos, dos historiadores locais, dos poucos construtores de embarcações tradicionais 
ainda em atividade e dos modelistas navais.  
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Com o desenvolvimento tecnológico, os modos de fazer tradicionais das embarcações estão se perdendo, 
os mestres construtores são poucos e de idade já avançada. A população desconhece essa tradição e são 
raros os estudos, documentos e registros desta época que marcou o momento de maior desenvolvimento 
do município de Laguna, no que ser refere à construção das embarcações tradicionais. 

Quase sempre conhecimentos e práticas como a construção naval tradicional, não são sistematizados e se 
utilizam da oralidade, das imagens (imaginação) e de formas alternativas de registro para serem difundidos 
e preservados. 

Preocupado com a preservação do patrimônio naval tradicional do país, o IPHAN criou em 2008 o projeto 
Barcos do Brasil, com o objetivo principal de preservar e valorizar as embarcações tradicionais brasileiras. 

Além da importância do próprio patrimônio tradicional, são associados a ele também manifestações do 
patrimônio material e imaterial brasileiro. Igrejas, capelas, ranchos, festas profanas e religiosas, costumes, 
estórias, culinárias, músicas, danças, paisagens e folclore decorrem das tradicionais formas de vida que 
incluem a pesca e o barco, nos inúmeros ambientes aquáticos do Brasil. 

 
Figura 15 - São Pedro e Nossa Senhora dos Navegantes. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Laguna (2017) e Ana Luísa A. Moreira (2018). 

Em Laguna podemos citar, por exemplo, as festas religiosas de Nossa Senhora dos Navegantes e São Pedro, 

presentes nas localidades do Magalhães, Ponta das Pedras e Farol de Santa Marta, bairros habitados por 

pescadores e com importante interação com a Lagoa Santo Antônio dos Anjos e o mar (Figura 15 e 16). 
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Figura 16 - Mapa das localidades com festas religiosas ligadas ao mar. 

Fonte: Google Maps (2017). Modificado pela Autora (2017). 

Destarte, preservar o patrimônio tradicional e a memória dos construtores navais não é uma ação isolada, 
é preservar um conjunto de patrimônios imateriais e culturais de uma sociedade.  

No caso de Laguna, toda sua história tem relação com as águas, seja do mar ou da lagoa, relembrar sempre 
de nossas origens e história é importante para o pertencimento da população e a reafirmação da 
identidade local. 
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QUANDO A TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO VIROU 
MERCADO: O CASO DE SÃO PAULO 

WHEN TRANSFER OF THE RIGHT TO BUILD BECAME A MARKET: SAO PAULO’S CASE 

CUANDO LA TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE CONSTRUIR SE CONVIERTE EN MERCADO: EL CASO 
DE SAO PAULO  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo apresenta a experiência recente de regulação e aplicação do instrumento urbanístico da Transferência do 
Direito de Construir (TDC) para a conservação de imóveis tombados pelos órgãos de preservação de patrimônio 
cultural no município de São Paulo. Parte da aprovação do Plano Diretor de 2014, quando se torna uma opção 
alternativa à Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) para a aquisição de direitos de construir pelo mercado. 
Observa os aspectos que sinalizam para a criação deste mercado de direitos, como: (i) uma ampliação nos 
interessados em transferir potencial construtivo considerando o aumento na emissão de Declarações; (ii) o 
aparecimento de pedidos de tombamento de imóveis, associados a estratégias de ampliação da quantidade de m2 a 
serem transferidos; e (iii) traz os desafios da utilização da TDC frente à ampliação do campo do patrimônio a ser 
preservado, mais diverso e complexo. Para isso analisa e territorializa os dados de aplicação do instrumento. 
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio histórico; Transferência do Direito de Construir; São Paulo-município. 

ABSTRACT: 
This paper presents the recent experience of regulation and implementation of the urban instrument Transfer of the 
Right to Build (TRB) for heritage conservation of properties listed by historic cultural heritage preservation agencies in 
the city of São Paulo. Starts with the analysis of the effects of the Master Plan approved in 2014, when TRB becomes 
an alternative to other urban instrument, the Award with Costs of the Right to Build, for the acquisition of rights to 
build by the real estate market. 
It observes the aspects that show the creation of a rights market, such as: (i) an increase in those interested in 
transferring rights to build noticed by the increase of Declarations; (ii) the appearance of requests for property 
conservation of currently preserved sites, associated with  strategies to increase the amount of area (square meters) to 
be transferred; and (iii) it presents the challenges of TDC facing the extension of the heritage field, more diverse and 
complex. In this direction, it analyzes and maps the data available of the instrument implementation. 
As a reaction to the increasing market, there have been made recent regulatory changes to balance Transference in 
relation to the Award with Costs of the Right to Build, considering only the different land areas of the listed buildings, 
without dialogue with their wide diversity. 
Finally, the paper problematizes the instrument trajectory in relation to its initial objective. Although it is too early to 
measure the effectiveness of the instrument - there are few transfers, many still have time to approve a plan at the 
Heritage Council and transfer the rights -, an alternative building rights market is being built up to Award with Costs of 
the Right to Build that seems to be more interested in the real estate market that in the properties preservation. 
KEYWORDS: Heritage; Transfer of the Right to Build; São Paulo - city. 
 

RESUMEN: 
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Este artículo presenta la experiencia reciente de regulación y aplicación del instrumento urbanístico de la Transferencia 
del Derecho de Construir (TDC) para la conservación de inmuebles preservados por los órganos de preservación de 
patrimonio cultural del municipio de São Paulo. Parte de la aprobación del Plan Director de 2014, cuando se convierte 
en una opción alternativa a el Otorgamiento Oneroso del Derecho de Construir (OODC) para la adquisición de derechos 
de construir por el mercado. 
Observa los aspectos que señalan para la creación deste mercado de derechos, como: (i) una ampliación en los 
interesados en transferir potencial constructivo considerando el aumento en la emisión de Declaraciones; (ii) la 
aparición de solicitudes de preservación de inmuebles, asociados a estrategias de ampliación de la cantidad de m2 a 
seren transferidos; y (iii) trae los retos de la utilización de la TDC frente a la ampliación del campo del patrimonio a ser 
preservado, más diverso y complejo. Así analiza y territorializa los datos de aplicación del instrumento. 

  
PALABRAS-CLAVE: patrimonio; Transferencia del derecho de construir; Sao Paulo - ciudad. 
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INTRODUÇÃO 

A conservação de imóveis tombados tem, historicamente, pouco apoio de políticas públicas. O 
tombamento, instrumento principal de identificação e proteção de imóveis com valor cultural não implica 
diretamente na sua conservação. Políticas públicas de apoio à conservação se amparam nesse 
reconhecimento para estabelecer financiamento principalmente a partir de incentivo fiscal - Lei Rouanet, 
Lei Mendonça. Outros tipos de incentivo tais como isenção de IPTU ou venda de direito de construir 
tiveram pouca efetividade. Resta aos municípios o financiamento da conservação através de recursos 
públicos disputados dentro dos municípios, por diversas secretarias e políticas setoriais.  

Mais recentemente, as políticas para preservação adotaram outras estratégias, seguindo o ideário de 
políticas urbanas neoliberais que acreditam que a própria dinâmica do mercado imobiliário pode vir a 
financiar a garantia dos interesses públicos. Um instrumento urbanístico que trabalha nesta direção é a 
Transferência do Direito de Construir (TDC), cuja lógica está alicerçada na ideia que o proprietário do 
imóvel tombado pode transferir os direitos de construir para outro interessado cujo imóvel está em uma 
área que possa receber estes direitos. Diferentemente de períodos anteriores nos quais estas se 
estruturavam na ideia de que o Estado seria o único defensor e financiador da garantia dos interesses 
públicos, adotam-se outras estratégias, baseadas na regulação urbana, como uma tentativa de que a 
conservação seja financiada a partir destes recursos. 

A regulação e a utilização da TDC para a conservação de imóveis preservados ainda é recente no país - 
alguns autores encontraram experiências anteriores à aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 
10.257/2001) como Blumenau/SC, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Goiânia/GO, Porto Alegre/RS, dentre 
outros (Furtado et al., 2007) e mais recentemente (FURTADO et. al., 2015; BACELLAR & FURTADO, 2016) -, 
por isso, o monitoramento e a avaliação das opções regulatórias e dos resultados obtidos em relação à sua 
concepção, regulação e implementação são fundamentais para aferir se o instrumento está caminhando 
para efetivamente conservar imóveis tombados pelo patrimônio histórico. 

Nesta direção, este texto pretende apresentar a experiência mais recente de regulação e aplicação do 
instrumento urbanístico da TDC para a conservação de imóveis tombados pelos órgãos públicos de 
preservação do patrimônio cultural no município de São Paulo, após sua regulação no novo Plano Diretor 
Estratégico (PDE - Lei Municipal Nº 16.050/2014), quando se torna uma opção alternativa à Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (OODC) para a compra de direitos de construir pelo mercado. 

Observa os aspectos que sinalizam que houve uma preparação para a criação deste mercado de direitos, 
como uma ampliação nos pedidos dos proprietários de imóveis tombados da emissão da Declaração, 
documento que possibilita a transferência do direito de construir; o aparecimento de pedidos de 
tombamento de imóveis já conservados, associados à estratégias para o aumento no pedido de 
tombamento de imóveis; e apresenta os desafios da utilização da TDC frente à ampliação do campo do 
patrimônio a ser preservado, mais diverso e complexo, como por exemplo, a possibilidade de transferir a 
partir de imóveis enquadrados como Áreas de Proteção Cultural (ZEPEC-APC) cuja proteção recai sobre o 
uso ou atividade exercida dentro dos imóveis e não necessariamente sobre seu valor arquitetônico. 

Analisa os dados de aplicação do instrumento organizados em gráficos e mapas que permitem a 
compreensão de sua territorialização. E apresenta as estratégias recentes de regulação do instrumento que 
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buscam equilibrá-lo em relação à OODC e que consideram a diversidade de tamanho de terrenos dos bens 
tombados, mostrando que ainda se apresentam lacunas regulatórias importantes, principalmente 
considerando o desenho de estratégias para que o instrumento seja interessante para a diversidade dos 
bens tombados.  

Por fim, problematiza esta trajetória do instrumento em relação ao seu objetivo inicial, a conservação de 
imóveis tombados. Embora seja muito cedo para aferir a efetividade do instrumento – há poucas 
transferências, muitos ainda têm prazo para aprovar plano junto ao Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e transferir os direitos –, 
estrutura-se um mercado de direitos de construir alternativo à OODC que parece interessar mais ao 
mercado imobiliário que à conservação dos imóveis tombados. 

A REGULAÇÃO ATUAL DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR EM SÃO PAULO 

Peretto (2017) coloca que a década de 1970 corresponde ao período de estruturação da salvaguarda dos 
imóveis de valor histórico e cultural do município de São Paulo com os primeiros levantamentos de bens de 
significado cultural (1974), com a criação do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) junto à 
Secretaria Municipal de Cultura (1975), e com a criação das Zonas Especiais Z8-200, incorporadas à 
regulação urbana da época, destinadas à preservação de imóveis de caráter histórico e de excepcional valor 
artístico, cultural ou paisagístico que foram previstas no regramento de parcelamento, uso e ocupação do 
solo do município. Estas últimas originaram as Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC), previstas 
no Plano Diretor Estratégico de 2002 (Lei Municipal no 13.430/2002) e, posteriormente ampliadas e 
revistas no PDE de 2014. As ZEPECs são áreas destinadas à preservação, proteção, recuperação e 
valorização dos bens e áreas de valor histórico, cultural, religioso, paisagístico e ambiental. Envolvem os 
imóveis ou áreas tombadas pelo patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. São elas (PDE, art. 63): 

 BENS IMÓVEIS REPRESENTATIVOS (ZEPEC-BIR) – elementos construídos ou edifícios com valor 
histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico, arqueológico e cultural para toda a comunidade. 
Enquadram-se nesta categoria imóveis como as casas bandeiristas, igrejas, o Theatro Municipal 
entre outros significativos na cidade; 

 ÁREAS DE URBANIZAÇÃO ESPECIAL (ZEPEC-AUE) – conjuntos urbanos históricos com características 
homogêneas de traçado viário, vegetação e ocupação urbana. Aqui estão, por exemplo, os bairros 
jardins; 

 ÁREAS DE PROTEÇÃO PAISAGÍSTICA (ZEPEC-APPa) – lugares com características ambientais, 
naturais, como parques, jardins, praças, monumentos, viadutos e áreas indígenas; 

 ÁREA DE PROTEÇÃO CULTURAL (ZEPEC-APC) – porções do território de interesse público, 
relacionado ao seu uso ou às atividades desenvolvidas, de valor afetivo, simbólico, histórico, 
memorial, paisagístico e artístico. Esta é uma novidade que dialoga com um debate que há tempos 
vem acontecendo na cidade, sobre como preservar atividades e espaços que possuem valor afetivo 
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importante para os cidadãos e que são alvo do interesse imobiliário. Para estes casos, o 
instrumento do tombamento da edificação nunca foi suficiente, por isso criou-se a ZEPEC-APC1. 

A TDC permite que o proprietário de um imóvel tombado exerça o direito de construir em outro local 
transferindo-o para outro imóvel. A utilização desse instrumento também está prevista para os casos de 
doação de imóveis para o poder público para implantar determinadas intervenções de interesse social e de 
interesse público. Foram definidas diferentes equações para calcular quanto potencial construtivo pode ser 
transferido sem ou com doação de áreas para o poder público (PDE, arts. 122 a 133). 

Atualmente podem transferir potencial construtivo em São Paulo os imóveis enquadrados como ZEPEC-BIR 
e ZEPEC-APC e a transferência é efetuada através da emissão de dois documentos: a Declaração de 
Potencial Construtivo Passível de Transferência e a Certidão de Transferência de Potencial Construtivo (Lei 
Municipal no 16.050/14, art. 123, §3º). A Declaração é atribuída apenas ao imóvel cedente e tem o objetivo 
de quantificar a metragem quadrada disponível para ser transferida do imóvel. Já a Certidão, é referente ao 
ato da transferência de potencial construtivo e, portanto, diz respeito aos dois (ou mais) imóveis 
envolvidos. Esse documento descreve todos os dados relativos à venda do direito de construir efetuada e é 
obrigatório para que o imóvel receptor possa construir com o potencial construtivo adicional adquirido. É 
importante esclarecer que um imóvel tombado pode vender o seu potencial construtivo totalmente em 
apenas uma transferência ou em parcelas para mais de um imóvel receptor até que seja esgotado todo o 
seu estoque construtivo. 

Até o Plano Diretor de 2002, a área passível de receber potencial construtivo era aquela ao longo dos eixos 
de transporte público de massa e no entorno das estações de trem e metrô (Lei nº 13.430/02, art. 220). A 
partir do PDE/14, o território de abrangência da TDC aumentou consideravelmente, tendo em vista que a 
área de imóveis receptores passou a envolver quase toda a Macrozona Urbana do município (Lei no Lei 
16.050/14, art. 130). Quanto aos imóveis cedentes, o cálculo do potencial construtivo transferível passou a 
ser sobre o Coeficiente de Aproveitamento Básico do imóvel, igual a uma vez a área do terreno para toda a 
cidade, o que acarretou, por um lado, numa diminuição do potencial transferível para uma parcela dos 
imóveis tombados, em especial daqueles localizados em zonas que permitem maior densidade construtiva 
enquanto que, por outro lado, possibilitou que imóveis tombados cuja construção já havia ultrapassado o 
potencial construtivo máximo do terreno também pudessem usufruir desse recurso. 

Buscando estimular ainda mais a participação desses imóveis pequenos, a Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo (LPUOS) de 2016 (Lei de Zoneamento Nº 16.402/2016), previu a aplicação de fatores no 
cálculo designado pelo PDE que variam de acordo com a área do terreno dos imóveis tombados. Sendo 
assim, imóveis com área de lote de até 500,00 m² tiveram um acréscimo de 20% no seu potencial 
construtivo transferível, enquanto que os imóveis com área de lote maior do que 50.000,00 m² poderão 
transferir apenas 10% da área do seu terreno (LPUOS, art. 24). 

Foi também a partir da aprovação do PDE/14 que a TDC passou a ser vinculada diretamente à conservação 
do patrimônio cultural da cidade através do condicionamento da transferência de potencial construtivo à 
anuência do órgão municipal de preservação (artigo 129). Tendo em vista que o PDE exige essa anuência 
tanto para os casos em que o imóvel tombado está em bom estado de conservação, quanto para os que 

                                                           
1 

Fonte: Cartilha Conheça o novo Plano Diretor Estratégico de São Paulo, Lei 16.050/14, elaborada pelo gabinete do Vereador Nabil 
Bonduki, em 2014. 
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não estão, em 2015 o Conpresp aprovou a Resolução Nº 23 para regrar as medidas de restauro ou de 
conservação a serem adotadas pelos proprietários, ordenar como seriam verificadas as condições de 
conservação e preservação do imóvel cedente e como se daria o repasse de recursos financeiros vinculados 
à obra. 

Essa resolução discorre sobre três situações possíveis: (a) quando o imóvel está em bom estado de 
conservação; (b) quando o imóvel necessita de obras de restauração/conservação e apresenta projeto de 
restauro e plano de manutenção; (c) quando o imóvel necessita de obras de restauração/conservação, mas 
o proprietário não possui condições financeiras nem para custear o desenvolvimento do projeto de 
intervenção. Nos casos em que o imóvel tombado está em bom estado de conservação, é firmado um 
Atestado de Conservação entre a Secretaria Municipal da Cultura e o proprietário do imóvel tombado, 
onde é comprovado que o imóvel em questão se encontra bem conservado. Por outro lado, quando o 
imóvel está em estado de conservação inadequado, é firmado um Termo de Compromisso “no qual deverá 
ser vinculada detalhadamente a transferência do direito de construir às ações e às etapas de restauro ou 
conservação do bem imóvel”, conforme o disposto no artigo 3º da citada resolução. 

Em dezembro de 2016 foi aprovado um decreto que regulamenta a transferência de imóveis tombados 
enquadrados como ZEPEC-BIR e ZEPEC-APC (Decreto nº 57.536/2016), descreve como será a 
operacionalização do instrumento e o passo a passo para que os proprietários dos imóveis cedentes e 
receptores utilizem o instrumento. 

Estas leis, decretos e resoluções resultam num conjunto de regramentos que procuram garantir que os 
recursos obtidos através da TDC sejam aplicados em ações de preservação do patrimônio cultural, tais 
como a contratação de projetos de intervenção, a execução de obras de restauro e mesmo o investimento 
para a manutenção permanente do imóvel, tornando o instrumento da TDC um suposto importante aliado 
na tutela dos edifícios de valor histórico e cultural da cidade.  

A PREPARAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE UM MERCADO DE DIREITOS DE CONSTRUIR ATRAVÉS DA 
TDC 

Transferência do Direito de Construir como opção à Outorga Onerosa 

Embora esteja disponível na regulação urbana de São Paulo desde 1984 (para saber mais das experiências 
anteriores em São Paulo, ver PERETTO, 2017; SOMEKH, 2017), foi apenas após a aprovação do PDE/14 que 
se deu a preparação de um ambiente para a criação de um mercado de direitos de construir dentro do qual 
a TDC ganha relevância.  

As alterações no instrumento da OODC, especialmente a revisão dos valores de terreno para fins de 
cobrança, consolidadas com a aprovação do PDE/142 encareceram o preço da contrapartida financeira a 

                                                           
2
 O PDE trouxe anexa uma tabela com o Cadastro de Valor dos Terrenos, referência utilizada para calcular o valor a ser pago na 

compra de potencial construtivo. Antes dele, a referência para o cálculo era o valor venal do imóvel, utilizado para a cobrança do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), geralmente baixo e desatualizado. Houve então uma atualização desses valores, para 
que ficassem mais próximos dos valores de mercado. O cadastro foi elaborado conjuntamente pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (SMDU) e Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (SF), a partir da análise do 
levantamento de mais de 120 mil amostras de ofertas de imóveis à venda e/ou transacionados em toda a cidade. Segundo 
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ser paga ao município por cada m² de potencial construtivo adicional o que estimulou que o mercado 
criasse alternativas. Este se voltou, dentre outras3, para a estruturação de um mercado de TDC que, por ser 
uma negociação entre particulares, o valor a ser pago pelo direito de construir poderia ser determinado de 
acordo com os interesses do mercado. 

Nesse contexto, o mercado se organizou para mobilizar esse instrumento a seu favor, o que pode ser 
percebido através da estruturação de escritórios e empresas especializadas na negociação de direitos de 
construir, que localizam os proprietários de imóveis tombados e os apresentam às possibilidades abertas 
pelo instrumento da TDC. Assim, essas empresas começaram a vender o serviço de assessoria jurídica e 
acompanhamento dos trâmites processuais junto à Prefeitura, empenhando-se em proporcionar a 
comercialização do direito de construir através da apresentação dos imóveis que podem vender para os 
imóveis que querem comprar potencial construtivo. Estas empresas literalmente fazem o “match” entre 
quem vende e quem compra.  

O setor imobiliário, organizado, pautou os custos envolvidos nessa operação do instrumento e definiu 
também o deságio do valor de compra de potencial construtivo através da TDC frente aos valores 
estabelecidos para a contrapartida financeira da OODC. Ainda que o tema mereça pesquisa concreta sobre 
estes valores, estima-se que o deságio corresponda a cerca de 30% menos do que o valor estabelecido para 
a Outorga Onerosa no PDE de 2014.  

Em tese, é possível que os proprietários de imóveis tombados conduzam sozinhos esses procedimentos 
junto ao Poder Público, não havendo a necessidade de auxílio especializado, porém, considerando a 
mobilização do mercado sobre a TDC, são raros os casos em que os requerimentos de emissão de 
Declaração e Certidão se dão a partir desses proprietários. Ou seja, as empresas especializadas na 
comercialização de direitos de construir, ao entrar em contato com os proprietários de imóveis tombados 
ou em processo de tombamento e oferecer os seus serviços, garantem a sua atuação nesses bens e 
formam uma espécie de “reserva” do potencial construtivo passível de venda de determinados imóveis 
tombados, concentrando a aplicação desse instrumento em apenas alguns imóveis protegidos.  

Essa centralização do uso da TDC por um pequeno número de imóveis tombados fica evidente ao se 
observar a quantidade de Declarações e Certidões emitidas. Dos cerca de 3 mil imóveis tombados na cidade 
de São Paulo (SOMEKH, 2015), apenas 182, ou seja, perto de 6% dos bens protegidos, possuem Declaração 
emitida e podem, portanto, usufruir da TDC. Desses, apenas 35 já transferiram potencial construtivo sendo 
que 16 deles já esgotaram todo o seu potencial transferível, não podendo mais usufruir da venda do direito 
de construir. Ressalta-se que 10 dos imóveis que já esgotaram o seu potencial construtivo - tais como um 
conjunto de casas na Vila Mariana, dois casarões no Bixiga e a residência modernista Roger Zmekhol, no 
Butantã - o fizeram antes da aprovação do PDE em 2014 o que significa que não necessariamente os 
recursos financeiros obtidos através da TDC foram investidos na sua conservação. 

                                                                                                                                                                                                 
depoimentos de técnicos da Prefeitura, os valores que constam da tabela do Cadastro de Valor de Terreno correspondem a cerca 
de 80% do valor de mercado, portanto, trata-se de uma boa aproximação para se observar o preço da terra. 

3 
O mercado também, atualmente, tem tentado rever os valores de outorga a partir de uma revisão da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo, que daria descontos no instrumento da OODC que, possivelmente, trarão reflexos nos valores de TDC. Ver 
Santoro et al., 2018. 
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Por outro lado, dentre os imóveis que esgotaram o seu potencial transferível já sob a vigência do novo PDE, 
que devem obrigatoriamente investir esse incentivo na sua conservação e restauro, encontram-se 
importantes exemplares do patrimônio cultural paulistano, de estilos arquitetônicos diversos, tais como o 
Colégio Santa Inês, no Bom Retiro, notável representante da arquitetura estilo “Art Nouveau” da cidade e a 
Casa de Vidro no Morumbi, obra da arquiteta Lina Bo Bardi, ícone da arquitetura moderna brasileira. 

Após o PDE/14 se deu um boom de pedidos de Declaração em comparação aos períodos da regulação 
anteriores, como já observou Peretto (2017) e como se vê pelo Gráfico 1 que segue. No entanto, grande 
parte dos que obtiveram Declaração ainda não transferiram, como mostra o Gráfico 2. O que talvez 
explique o baixo número de transferências seja o diminuto número de projetos protocolados e aprovados 
junto ao Conpresp, etapa necessária antes do pedido de transferência, que inclusive demanda desembolso 
dos proprietários para terem que apresentar projeto de restauro ou plano de manutenção, atendendo as 
exigências da Resolução do Conpresp.  

 

 

Gráfico 1: Emissão de Declaração e Certidão nos diferentes períodos da legislação municipal de São Paulo 
Fonte: Peretto, 2018 
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Gráfico 2: Declarações e Certidões emitidas em São Paulo entre janeiro de 1988 e março de 2018 

Fonte: Peretto, 2018 

Ao se observar a metragem quadrada envolvida nas declarações emitidas, nota-se que há um pico de 
crescimento entre 2014 e 2017, que merece observação mais acurada:  

Em 2015, ano em que foi emitido o maior número de Declarações, quase 80% delas corresponde ao 
conjunto de imóveis situado na Rua Normandia, importantes exemplares da arquitetura eclética da década 
de 1950, localizados em Moema. Esse conjunto é composto por 49 casas que, juntas, possuem 7.226,00 m² 
de potencial construtivo transferível, o que corresponde a menos de 1% da metragem quadrada total 
declarada neste ano. Por outro lado, quase 77% dos metros quadrados passíveis de serem transferidos 
declarados em 2015 correspondem a apenas dois bens tombados: a antiga Tecelagem Mariângela no Brás, 
imóvel localizado dentro do perímetro da Operação Urbana Centro, o que justifica o seu grande potencial 
transferível, e o Jockey Clube no Butantã, que possuem, cada um, mais de 300 mil m² para serem vendidos.   

No ano de 2016, mais de 85% do potencial passível de transferência declarado também corresponde a 
apenas dois imóveis, ambos situados na Operação Urbana Centro e no distrito do Brás: o antigo Moinho 
Matarazzo e o Núcleo dos Balões, edificação integrante do Complexo do Gasômetro. 

Já em 2017, o alto número de Declarações emitidas também se justifica por um conjunto de imóveis onde 
29 das 43 Declarações referem-se à Vila Inglesa na Sé, totalizando quase 30 mil m² transferíveis, o que 
equivale a aproximadamente 28% do potencial construtivo transferível declarado no ano passado.  
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Gráfico 3: Metragem quadrada transferível total declarada por ano no período entre 1988 e março de 2018 

Fonte: Peretto, 2018 

A espacialização destes dados mostra que os imóveis cedentes se concentram na área central, ainda que 
sejam encontrados diversos casos no Ipiranga, alguns em Moema, Butantã e na Zona Norte (ver Figura 1).  
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Figura 1: Mapa com imóveis cedentes e receptores de TDC - 1988 a março 2018 
Fonte: Peretto, 2018, a partir de dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), publicados no Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo (DOC-SP). Mapa executado pelo aluno de graduação da FAUUSP Pedro Henrique Rezende Mendonça. 
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Dados de março de 2018 mostram que 35 imóveis tombados já se utilizaram da TDC, desde 1984, 
totalizando 70 transferências. Como a anuência do órgão municipal de preservação só começou a ser 
exigida a partir do PDE de 2014, apenas 21 transferências tiveram que apresentar a documentação emitida 
pela Secretaria Municipal da Cultura, envolvendo apenas 12 imóveis tombados.  

Esperava-se que, com a criação de um mercado de direitos de construir, mais imóveis já conservados 
fossem solicitar Declaração para transferir e, posteriormente, com o Atestado de Conservação, a aquisição 
do recurso da transferência ficaria, portanto, desarticulada de um plano de conservação. No entanto, os 
números mostraram que, dos 12 imóveis tombados que já obtiveram a anuência do órgão de municipal 
preservação, apenas 4 imóveis possuem Atestado de Conservação enquanto que 8 imóveis firmaram Termo 
de Compromisso.  

A Figura 2 mostra a área total e a área já cedida (diferença entre o círculo preto e a área roxa) pelos imóveis 
tombados bem como o destino dessas transferências (em amarelo). Há uma diferença no volume de 
metros quadrados cedidos pelo imóvel tombado e recebidos pelo empreendimento receptor face à 
equação proposta para o instrumento, que considera as diferenças de preço do m² da área cedente e da 
área que irá receber o potencial construtivo, conforme o Cadastro de Valor de Terreno, base para cobrança 
da OODC disponibilizada no PDE de 2014.  

A maior parte das transferências sai das áreas centrais e é utilizada em bairros do Sudoeste paulistano 
(VILLAÇA, 2011), onde o preço da terra está valorizado, onde o mercado imobiliário atua há mais tempo. 
Também é possível observar casos em que o receptor adquiriu direitos de construir de mais de um imóvel 
cedente. 

Embora ainda seja necessário um aprofundamento em relação destes dados, eles mostram uma curva 
crescente de proprietários cedentes e receptores aderindo ao instrumento, além de uma expansão para 
além da área central, dos casos que efetivamente transferiram. 
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Figura 2: Volume em m² das transferências dos imóveis cedentes para os receptores de TDC - 1988 a março 2018 

Fonte: Peretto, 2018, a partir de dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), publicados no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo (DOC-SP). Mapa executado pelo aluno de graduação da FAUUSP Pedro Henrique Rezende Mendonça. 
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Aumento nos pedidos de tombamento, associados a estratégias que aumentem os direitos de construir a 
serem transferidos 

A possibilidade de os privados obterem recursos a partir da transferência estimulou que alguns 
proprietários de imóveis procurassem utilizar o tombamento do bem como uma possibilidade de obter 
recursos, seja porque seus imóveis já se encontravam em bom estado de conservação, o que lhes garantiria 
um valor livre, seja porque viram uma oportunidade de utilizar estes recursos para a conservação dos 
imóveis. Ou seja, o instrumento, historicamente combatido pelos proprietários privados, por supostamente 
cercear direitos, se transformou em ativo financeiro. 

Um caso recente é o pedido de tombamento da UNASP - Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Zona Sul de 
São Paulo. Apoiado por um dos escritórios que se especializou em TDC, os proprietários entraram com 
pedido de tombamento alegando valor cultural e ambiental. Visavam, mais do que o reconhecimento 
cultural, a possibilidade de venda do direito de construir do seu enorme lote. Apesar de alguns valores 
reconhecidos nos edifícios, havia um grande valor ambiental, de áreas verdes. O Conselho, numa primeira 
discussão entendeu poder enquadrar o tombamento em ZEPEC-APPa que o que não viabilizaria a TDC, sob 
protestos dos proprietários. 

Uma questão que não foi devidamente regulada trata da quantidade de metragem a ser transferida. Como 
o tombamento recai sobre a área do lote do bem, remembramentos de lotes com um bem tombado pode 
ser uma estratégia para aumentar a quantidade de metros quadrados a transferir. Conjuntos arquitetônicos 
como, por exemplo, os clubes sociais e esportivos, têm construções de diversos momentos. Dentre eles 
apenas alguns edifícios têm valor cultural e a partir deles, o lote inteiro é tombado. Os clubes Pinheiros, 
Paulistano, Harmonia e Paineiras têm edifícios modernos dignos de preservação e podem mobilizar um 
capital significativo a partir da TDC, já que poderiam transferir o total da sua área - mesmo que apenas um 
pequeno edifício no conjunto possua valor cultural.  

Ampliação do campo do patrimônio traz novos desafios sobre a utilização do instrumento 

Desde finais do século XIX as discussões sobre patrimônio vêm se dando no sentido de ampliar a sua 
abrangência, saindo do campo das grandes obras de arte e monumentos para incorporar questões da 
cidade, de edifícios habitacionais, entre outros. Depois da Segunda Guerra mundial, esta ampliação é ainda 
maior, incorporando o patrimônio industrial, moderno e principalmente considerando os lugares de 
memória como espaços essenciais para a preservação cultural. Hoje há uma quantidade cada vez maior de 
bens tombados e por motivos e valores bastante diversos. Soma-se a isto as demandas cada vez maiores, 
das diversas camadas da sociedade, pelo reconhecimento de valores culturais que devem ser consideradas 
nos processos de tombamento.  

Neste sentido, a quantidade e variedade de bens tombados é cada vez maior e mais complexa. A 
regulamentação da TDC não considerou esta diversidade - que não se restringe apenas às dimensões dos 
terrenos, mas ao tipo de imóvel e ao valor reconhecido. Para muitos destes casos, e principalmente no caso 
dos lugares de memória e cultura, parece não fazer sentido que a TDC seja aplicada, já que não se trata da 
preservação e restauro do imóvel, mas do lugar, da ambiência, da memória, entre outros aspectos.  

Além disso, por ser um instrumento rápido e efetivo, o tombamento tem sido requerido quando se quer 
frear o mercado imobiliário, por exemplo, quando se quer evitar a verticalização, ou ainda, preservar usos 
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que, pela lógica de mercado, seriam substituídos por outros mais rentáveis. No entanto, o instrumento que 
determina uso costuma ser o zoneamento e o plano diretor, desde que este tenha rebatimentos 
territoriais. Estas expectativas em relação ao tombamento o contaminam com questões que fogem do seu 
campo de atuação, incluindo casos controversos que não envolvem a preservação da construção, mas do 
uso. Estas questões emergem no debate uma vez que as regulações urbanas como plano diretor e 
zoneamento não estabeleceram instrumentos para esta preservação. 

No caso, o PDE de 2014 previu uma nova categoria de ZEPEC, denominada Área de Proteção Cultural (APC), 
que abre uma possibilidade de proteger a partir do uso - algo absolutamente fora da perspectiva do 
tombamento, já que uso não costuma ser preservado, considerando que o ambiente urbano sofre 
alterações e hábitos e usos de um momento podem ficar obsoletos com o passar dos tempos. O 
enquadramento destes casos na transferência de potencial construtivo gera mais uma distorção do 
instrumento. 

O único caso de ZEPEC-APC que sempre emerge neste debate é o tombamento do Cine Belas Artes, na 
Avenida Consolação. Trata-se de um caso único pois inicialmente contou com o tombamento da fachada, 
na esfera estadual e posteriormente na municipal, o que o enquadrou como ZEPEC-BIR possibilitando, 
portanto, a transferência de direitos de construir. Em seguida, no final de 2016, o Cine Belas Artes também 
foi enquadrado como ZEPEC-APC, sendo essa a única ação da Comissão Técnica de Análise das ZEPEC-APC, 
instituída em setembro do mesmo ano. Aqui há uma “sobreposição” de proteção do cinema, o que faz com 
que ele possa usar a TDC tanto por ser ZEPEC-BIR - por causa do tombamento da fachada - quanto por ser 
ZEPEC-APC.  

Questiona-se aqui se faz sentido utilizar o instrumento da TDC com o objetivo de preservar a sociabilidade 
associada a um equipamento, como os teatros e cinema de rua. Não seria papel do zoneamento fazer o 
combate à padrões de mercado imobiliários associados a transformações urbanas em curso? 

REGULAÇÃO URBANA PARA EQUILIBRAR A TDC 

Limites à TDC para equilibrá-la em relação à OODC 

Uma primeira estratégia que busca equilibrar a compra de direitos de construir através da TDC e da OODC 
deu-se com a regulação de um limite para a metragem quadrada a ser adquirida por meio da transferência 
de potencial construtivo, baseado na arrecadação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(FUNDURB), cuja principal fonte é a própria Outorga Onerosa. A expectativa de que a arrecadação com 
outorga iria aumentar não se mostrou efetiva em 20154. A compra de Outorga caiu, principalmente face à 
crise do mercado imobiliário e à possibilidade de o mercado imobiliário poder esperar para comprar. Mas a 
reação ao fato da TDC sinalizar que entraria no mercado, notada a partir da expectativa de que a 
transferência de m2 via TDC aumentasse face à procura para ter a Declaração, fez com que a Lei de 
Zoneamento impusesse limites à TDC.  

                                                           
4
 Alguns documentos da Prefeitura disponibilizados em 2014 mostram que a expectativa de arrecadação líquida com a OODC era 

de R$ 480 milhões ou três vezes a média arrecadada até então ou 40% maior que o maior valor arrecadado até então, em 2011. 
Ver slide 14 da apresentação disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/mapa_outorga_1438288145.pdf>, acesso 11 mar. 2018. 
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O PDE de 2014 dispõe duas estratégias para incentivar a conservação de imóveis tombados: a isenção do 
Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) e a aquisição de recursos através da TDC. Ambos dependiam de 
regulação específica e, como colocado anteriormente, a TDC foi regulamentada e está sendo usada. Já o 
IPTU não foi regulamentado. Num primeiro momento parecia que a isenção de IPTU poderia ser uma perda 
de receita importante para a prefeitura. O que se viu foi que a TDC virou um mercado que, se seguisse a 
velocidade que sinalizava com o boom de pedidos de Declarações obtidas em 2015, também acarretaria 
em perda significativa de receita, atendendo a uma demanda do mercado imobiliário pela compra do 
direito de construir por preços mais baixos. 

Nesse contexto de expressivo incremento da aquisição de direitos de construir via TDC, o Poder Público, 
ainda no âmbito da revisão do marco regulatório da política urbana municipal, estabeleceu na Lei de 
Zoneamento que a compra de potencial construtivo via TDC ficaria limitada à 5% do valor arrecadado pelo 
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB nos 12 meses anteriores ao mês do requerimento da 
transferência (LPUOS, art. 24, § 5º). 

Esse limite recai apenas sobre as transferências de potencial construtivo que serão efetuadas a partir de 
imóveis cujas Declarações foram emitidas já na vigência da nova Lei de Zoneamento, ou seja, aquelas 
publicadas a partir do dia 22 de março de 2016. Sendo assim, observa-se que o limite imposto pela 
Municipalidade abarca apenas uma parte do potencial construtivo declarado, o que fragiliza a sua 
efetividade uma vez que dos quase 2.300.000,00 m² transferíveis declarados até os dias de hoje, apenas 
530 mil m² aproximadamente têm a sua transferência limitada à arrecadação do FUNDURB. 

Hoje há uma proposta de revisão da lei de zoneamento em curso que visa aumentar este limite de 5% para 
15%, o que parece mais uma estratégia do mercado para ter opções à OODC, pois as transferências ainda 
não atingiram este teto5.  

LACUNAS E DESAFIOS DA REGULAÇÃO DA TDC 

Regular a partir da área dos imóveis tombados 

A aplicação de fatores no cálculo que variam de acordo com a área dos imóveis tombados (LPUOS, art. 24): 
imóveis com área de lote de até 500,00 m² tiveram um acréscimo de 20% no seu potencial construtivo 
transferível, enquanto que os imóveis com área de lote maior do que 50 mil m² poderão transferir apenas 
10% da área do seu terreno. Ainda que coerente com os objetivos de, por um lado, evitar que proprietários 
de grandes imóveis concentrassem em suas mãos o mercado de direitos transferíveis, e por outro, procurar 
estimular que os pequenos imóveis, maior parte dos bens tombados, tivessem interesse no instrumento, 
esta regulação não dá conta da diversidade de casos encontrados, limita-se à uma regulação da área dos 
imóveis tombados.  

                                                           
5
 Segundo documento da Prefeitura de março de 2018, “em 2011, o fundo alcançou seu maior volume de arrecadação desde sua 

criação em 2004: R$ 340 milhões (aproximadamente R$ 500 milhões a valores presentes)”. Disponível em 
<http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/noticias/esclarecimentos-sobre-proposta-de-ajuste-da-lei-de-zoneamento/>, acesso 11 
mar. 2018. Outro documento de 2015 mostrava que este valor correspondeu, em 2011, a 11% do total dos investimentos da 
Prefeitura. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/mapa_outorga_1438288145.pdf>, acesso 11 mar. 2018.  
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Além disso, há que se pensar outras estratégias para estimular que os direitos de construir gerados a partir 
de pequenos imóveis tornem-se interessantes ao receptor. Um exemplo nesta direção poderia ser 
considerar a transferência em grupo, no caso de muitas pequenas propriedades em uma vila, para viabilizar 
a sua conservação.  

Limite de transferência apenas do coeficiente básico 

Com a aprovação do PDE de 2014 a área passível de ser transferida pelos imóveis tombados passou a ser 
calculada com base no coeficiente de aproveitamento básico dos lotes, ou seja, limitou-se a uma vez a área 
do terreno. Posteriormente, conforme citado no item anterior, com a aprovação da Lei de Zoneamento, 
passaram a ser aplicados fatores definidos de acordo com a área dos terrenos dos imóveis tombados, 
buscando equilibrar o uso desse instrumento para todos os imóveis protegidos.  

Essa alteração no cálculo acabou por desvincular o valor da metragem quadrada transferível do valor real 
de potencial construtivo do lote, fazendo emergir o debate sobre as bases do instrumento. Alguns autores 
(RABELO, 2006; FURTADO et al., 2015) mostram que os direitos de construir são públicos e podem ser 
outorgados aos proprietários de forma variável, de acordo com o coeficiente máximo de aproveitamento 
do lote. Estes também defendem a adoção de que o coeficiente de aproveitamento básico seja igual para 
todos os imóveis municipais (único) e igual a uma vez a área do terreno, de forma a associar a possibilidade 
de construção nesta metragem à ideia de propriedade privada, tratando todos os proprietários de forma 
equilibrada (ver diversos autores que defendem esta ideia em REZENDE et al., 2009, p.11-12). 

O PDE de 2014, ao limitar a transferência ao coeficiente básico igual a uma vez a área do terreno, 
estabelece limites à transferência de direitos de construir que são considerados no âmbito da propriedade 
do terreno, os demais, são públicos, portanto o proprietário não poderia transferi-los (inclusive por isso, 
são outorgados via OODC). Não se trata, portanto, de uma distorção do instrumento, mas de um 
tratamento equânime a todos os proprietários e de um reconhecimento de que os direitos de construir 
acima do coeficiente básico são públicos e devem ser obtidos via outorga onerosa ou através da aquisição 
entre privados via TDC. 

Com essa mudança, a TDC possibilitou que um imóvel tombado não possa se utilizar de todo o seu 
potencial construtivo máximo, e adquiriu um caráter mais justo (RABELLO, 2009). No entanto, os 
proprietários que transferiram até o máximo, se beneficiaram da regulação anterior, de 2002, que não 
havia incorporado esta concepção. 

Condicionamento à conservação dos bens protegidos 

Conforme descrito anteriormente, a legislação urbanística vigente determinou a necessidade da anuência 
do órgão municipal de preservação para a efetivação da transferência de potencial construtivo. A partir 
disso, considerando os diferentes estados de conservação dos imóveis tombados da cidade, a Resolução 
23/CONPRESP/2015, que regula a emissão dos Atestados de Conservação e Termos de Compromisso, deixa 
claro que a vinculação dos recursos obtidos através da TDC para a conservação se dá apenas nos casos em 
que os imóveis se encontram em mau estado de conservação e necessitam de obras. 
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Sendo assim, o condicionamento ao estado de conservação do imóvel tombado previsto pelo PDE, embora 
represente um avanço no sentido de vincular a TDC a uma política de incentivo à conservação dos bens 
protegidos paulistanos, funciona apenas em parte desses imóveis. É importante lembrar que ações de 
manutenção preventiva também fazem parte de uma política de conservação de bens tombados e 
deveriam ser incentivadas pela TDC através da exigência de Planos de Manutenção permanente aos 
proprietários dos imóveis em bom estado, que indiquem a periodicidade de serviços e ações necessárias 
para a conservação do bem protegido. Sabe-se que o DPH tem solicitado planos de manutenção, afinando, 
aos poucos, os procedimentos às necessidades ligadas à conservação dos imóveis, ainda que não 
expressamente via regulação. 

A TDC é mais um instrumento para o financiamento da conservação 

Ainda, a TDC não deveria ser pensada isoladamente para a conservação dos imóveis tombados. A política 
urbana pós PDE 2014 deveria ter regulado outros instrumentos, como IPTU, para colaborar no 
financiamento da conservação. No entanto, a Prefeitura não regulou como seriam as isenções de IPTU, com 
medo de perder arrecadação, e apostou na TDC, acreditando que esta não geraria um impacto expressivo 
na arrecadação e no uso da OODC. No entanto, a TDC parece competir com a OODC e, com os recursos 
indo para os privados, difícil destiná-los para os imóveis que não possuem esta possibilidade de transferir 
de acordo com os custos envolvidos na sua conservação.  

A necessidade de articular a TDC a uma política pública de preservação 

A TDC, sendo instrumento entre privados, para além de criar o já citado mercado, deveria se configurar 
como uma política pública de preservação. Viu-se que a regulação não considerou as variadas demandas 
dos bens tombados na cidade. Alguns usufruirão do dinheiro arrecadado de forma livre, outros conseguirão 
recuperar seus imóveis, mas a grande maioria não se beneficiará e dependerá de iniciativas públicas para a 
sua conservação.  

Hoje, os recursos obtidos via OODC vão para o FUNDURB e devem ser gastos, inclusive, com preservação 
dos imóveis tombados. No entanto, são disputados por várias secretarias setoriais, não atingindo 
satisfatoriamente o interesse da preservação. Se o mercado da TDC se amplia, os recursos da OODC podem 
diminuir, reduzindo o recurso do FUNDURB, ampliando a competição por estes e a destinação para 
preservação, que compete com temas carimbados ou que tem maior apelo popular, como habitação de 
interesse popular e transporte e mobilidade urbana. 

Faz-se necessário que seja feita uma gestão dos recursos que financiam o patrimônio, idealmente pelo 
Estado, oferecendo a possibilidade de recuperação de bens tombados que efetivamente necessitam deste 
tipo de recurso e que, mesmo com a transferência dos direitos de construir, não teriam condições de 
recuperar e manter seus imóveis. Considerando que a TDC não deverá atingir este grupo de imóveis, é 
preciso pensar se e como os recursos de negociações entre privados podem ser utilizados na gestão dos 
imóveis que apenas com a TDC não conseguem garantir a sua conservação. 

A TDC pensada como uma ferramenta para preservação precisaria de uma postura onde o poder público 
estivesse mais envolvido com a questão e não fosse uma situação que transfere para o privado 
completamente a responsabilidade de utilizar os recursos. Um primeiro passo, a participação do órgão 
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municipal de preservação no processo, já foi dado, mas os recursos poderiam servir para construir uma 
efetiva política de preservação, incorporando assessoria técnica, editais e outros processos que poderiam 
ser elaborados caso uma fatia dos valores - tanto da Outorga, como da TDC -, pudessem ser direcionados 
para estes fins. Importante frisar que o orçamento dos órgãos de preservação vem minguando, juntamente 
com sua equipe, dificultando sobremaneira sua atuação e fiscalização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Duas perguntas principais se colocam em relação à experiência descrita. A primeira delas refere-se à 
criação de mercado dos direitos de construir. Parece haver uma estruturação institucional e regulatória 
para a criação deste mercado, tanto dentro do poder público, como dentro das empresas que compram e 
que articulam a utilização do instrumento. Esta estruturação institucional passa pela construção de 
regulação para utilização do instrumento, ainda que apresentando lacunas e desafios, e também pela 
incorporação da gestão pelo Conpresp, que ganhou novas funções e segue sendo um espaço de disputa de 
interesses sobre o patrimônio. 

Ainda é muito cedo para afirmar que este mercado se consolidou, pois opera desde 2014 e ainda tem sido 
objeto de regulação que procura colocar limites à TDC e equilibrá-la em relação às expectativas de 
arrecadação da OODC. Considerando o pequeno número de transferências realizadas, é cedo para aferir a 
efetividade do instrumento; além disso, existem proprietários que ainda estão com os processos em 
andamento junto ao órgão municipal de preservação, aguardando aprovação de seus planos para 
transferir. 

Entretanto, parece haver um crescimento do interesse dos proprietários pelo tombamento e o desenho de 
estratégias para ampliar ganhos privados com a TDC. A hipótese de que este mercado parecia estar mais 
dedicado em conseguir recursos com caráter indenizatório para os proprietários dos imóveis concedentes, 
do que efetivamente provocar a conservação de um grande quadro de imóveis, de forma a efetivamente 
transformar via conservação, não se mostrou evidente pelos dados até agora coletados. Há vários planos 
de conservação em aprovação e o número de imóveis conservados - que, em tese, poderiam utilizar a TDC 
para arrecadar recursos desvinculados de um plano de manutenção - ainda é baixo.  

A segunda pergunta é: o instrumento está colaborando para a conservação dos bens tombados? Mais que 
preservar, a regulação e aplicação do instrumento até agora parece rumar para a conformação de um 
mercado de direitos de construir alternativo à OODC que mais interessa ao mercado imobiliário, que à 
conservação de imóveis tombados. 
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 RESUMO: 
A preservação dos sítios históricos ocorreu de forma lenta e gradual, sempre diante da iminente perda. Seu 
esvaziamento decorre de diversos motivos, especialmente pela separação das funções entre centros urbanos e centros 
históricos, culminando no crescimento dos subúrbios e no aumento da terceirização dos serviços, corroborando no alto 
grau de deterioração e significativo estoque construído ocioso, aumentando o cenário de abandono e degradação local. 
Esse cenário é observado em diversos centros históricos, em especial, no Centro Histórico do Recife (CHR). Diante desse 
quadro, o presente artigo tem por objetivo resgatar os princípios pelos quais a reabilitação urbana fora criada, servindo 
como instrumento de resgate da habitabilidade e preservação do patrimônio local. Para tanto, será abordado o percurso 
de preservação dos centros históricos, o nascimento e principais características da reabilitação urbana e como a mesma 
pode ser utilizada no CHR. 
PALAVRAS-CHAVE: reabilitação urbana, centros históricos,  degradação patrimonial 

ABSTRACT: 
The preservation of historic sites occurred slowly and gradually, always in the face of imminent loss. Its emptying is due 
to several reasons, especially for the separation of functions between urban centers and historic centers, culminating in 
the growth of the suburbs and the increase in the outsourcing of services, corroborating in the high degree of 
deterioration and significant built idle stock, increasing the scenario of abandonment and local degradation. This 
scenario can be observed in several historic centers, especially in the Historic Center of Recife (HCR). In this context, the 
article aims to rescue the principles by which urban rehabilitation was created, serving as an instrument for rescuing 
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habitability and preserving local heritage. To do so, the course of preservation of historic centers, the birth and main 
characteristics of urban rehabilitation and how it can be used in the HCR will be addressed.  
KEYWORDS: urban rehabilitation, historic centers, heritage degradation 
 
RESUMEN: 
La preservación de los sitios históricos ocurrió de forma lenta y gradual, siempre ante la inminente pérdida. Su 
vaciamiento se deriva de diversos motivos, especialmente por la separación de las funciones entre centros urbanos y 
centros históricos, culminando en el crecimiento de los suburbios y en el aumento de la tercerización de los servicios, 
corroborando en el alto grado de deterioro y significativo stock construido ocioso, aumentando el escenario de abandono 
y, degradación local. Este escenario es observado en diversos centros históricos, en especial, en el Centro Histórico de 
Recife (CHR). En este marco, el presente artículo tiene por objeto rescatar los principios por los cuales la rehabilitación 
urbana fue creada, sirviendo como instrumento de rescate de la habitabilidad y preservación del patrimonio local. Para 
ello, se abordará el recorrido de preservación de los centros históricos, el nacimiento y principales características de la 
rehabilitación urbana y cómo la misma puede ser utilizada en el CHR. 
PALABRAS-CLAVE: rehabilitación urbana, centros históricos, degradación patrimonial 

INTRODUÇÃO 

O processo de preservação dos centros históricos perpassa por um longo caminho que engloba mais do que 
um conceito, mas o amadurecimento de identificar e preservar o patrimônio e, assim, a história e identidade 
das cidades. Todavia, esse processo de reconhecimento vem em paralelo com as perdas sofridas, seja pelas 
guerras, seja pelas intervenções dolosas que, ao invés de resgatarem a identidade local, culminaram para a 
destruição dos centros históricos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, momento em que se 
propõe a diminuição da pressão populacional nos centros urbanos antigos, mediante construção de cidades 
satélites (PINHO, 2009).  

A modernização das cidades e a inadequação dos centros históricos aos novos modos de habitar, assim como 
as políticas de preservação -que, por muitas vezes, engessaram os centros, deixando-os à margem do 
restante da cidade, por acreditar que preservar seria tomar medidas diferenciadas e não conectadas com o 
restante da cidade- corroboraram para o esvaziamento e degradação desses locais. Esse processo de 
renovação urbana e realojamento das populações para as periferias das cidades trouxe significativas 
mudanças em três âmbitos: morfotipológico, funcional e social (PINHO, 2009). 

 A discussão da preservação dos centros urbanos ganha maior impulso apenas na década de 1960 com a 
publicação da Carta de Veneza, em 1964, que reconhece a importância não apenas do monumento como 
testemunho histórico, mas também do sítio onde o mesmo está inserido. No Brasil, os centros históricos 
começam a ser valorados de maneira discreta, ainda nos anos 1930, com o tombamento, primeiramente, 
das cidades mineiras e, posteriormente, com outros conjuntos. Todavia, o mais recorrente eram os 
tombamentos de fragmentos urbanos realizados a partir da importância/ preservação de um monumento 
principal, do que do contexto urbano em si. Não se valorava o conjunto e sim parte dele, ou seja, seu 
fragmento, onde estava inserido um monumento isolado.  

O processo de valoração dos conjuntos vem em paralelo com o estado de degradação e abandono dos 
centros históricos. Os avanções tecnológicos e o crescimento das cidades, além da separação entre as 
funções do centro urbano e do centro histórico, influenciou na ocupação pelo setor terciário, condenou o 
centro histórico como lugar de moradia, prinicipalmente pelos fatores de salubridade, influenciando nas 
intervenções urbanas com caráter de renovação, sem preservação da identidade local. 
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O Centro Histórico do Recife (CHR), capital pernambucana, é delimitado por uma Zona Especial de Centro 
Principal, que engloba quatro Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural (ZEPH), 
distribuídas entre os bairros da Boa Vista, Santo Antônio, São José e Bairro do Recife. No início do século XX 
o CHR, contava com 76.940 habitantes, residentes em 9.863 edifícios (LUBAMBO, 1991). Todavia, em 2010, 
o número de habitantes cai para 13.836, uma queda de 82% do quantitativo inicial. Em paralelo, de acordo 
com Reynaldo (2017), os vazios do CHR (contabilizando os sítios históricos do Recife, Santo Antônio e São 
José) somavam, em 1994, 24% do conjunto edificado. Esse quantitativo, se somado com as áreas destinadas 
a depósito, chegavam a um total de 42% do volume total edificado (REYNALDO, 2007), quadro que 
certamente não sofreu grandes alterações. Nesse contexto, assim como ocorreu inicialmente nas cidades 
europeias, ainda nos anos 1970, verifica-se a importância do instrumento da reabilitação urbana como forma 
de resgate da habitabilidade e da preservação do patrimônio local. A reabilitação surge como resposta a 
necessidade da integração dos sítios históricos ao planejamento urbano, no combate as intervenções dolosas 
e no resgate a habitabilidade dos centros históricos, resgatando as dinâmicas e características socioculturais 
do lugar. 

 

O PERCURSO DA PRESERVAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS 

O conceito de patrimônio inicia seu percurso ainda no século XIX, dentre as distintas revoluções que 
assolavam a Europa, especialmente a Revolução Francesa. A realização do inventário da produção artística e 
de vários exemplares da arquitetura iniciou um processo de noção de patrimônio diante da iminência da 
destruição desses bens (SANT’ANNA, 2015).Concomitantemente ao debate da preservação dos monumentos 
isolados, iniciam-se as discussões sobre a importância dos sítios onde estavam inseridos os monumentos, 
onde, todavia sua compreensão não ultrapassava o entendimento do sítio apenas como parte envoltória do 
monumento. A cidade não era, ainda, vista como um bem patrimonial autônomo. 

John Ruskin defende ainda em 1860 a preservação dos tecidos históricos e a arquitetura antiga mais modesta. 
O debate sobre a preservação era mais complexo devido as suas dimensões e a ausência de cartografias 
adequadas. Para Ruskin, a cidade agiria como um bem intangível, proporcionando as relações entre a 
materialidade e a imaterialidade. 

As discussões para concepção da Carta de Atenas do Restauro, de 1931, é um dos primeiros momentos 
cruciais onde se retratou a importância dos conjuntos antigos, especialmente inserindo-o no planejamento 
urbano, embora o texto final da carta1 tenha se debruçado apenas sobre o monumento isolado. Todavia, os 
debates, especialmente as ideias trazidas por Gustavo Giovannoni, foram um marco nas formulações 
intergovernamentais, na concepção de diretrizes sobre a proteção e conservação no âmbito do patrimônio 
(CABRAL, 2015).  Todavia, é nesse contexto que surge a emergência e preocupação com o “patrimônio 
urbano”. As preocupações com a “velha cidade” atreladas ao desenvolvimento urbano notório e necessário, 
são preocupações trazidas por Giovannoni, assim como a necessidade da recuperação desses tecidos antigos, 
conectando projetos urbanos e centros históricos. “Uma cidade histórica constitui em si um monumento, 

                                                             
As cartas, declarações e recomendações patrimoniais, são documentos que trazem considerações sobre a conservação do 

patrimônio, produzidas, em sua maioria, por entidades internacionais, a exemplo do ICOMOS e UNESCO.
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mas ao mesmo tempo é um tecido vivo: tal é o duplo postulado que permite a síntese das figuras reverencial 
e museal da conservação urbana” (CHOAY, 2006, p. 200). 

Choay (2006) destaca, ainda, que tal doutrina poderia ser resumida em três grandes princípios: (i) os 
fragmentos urbanos devem ser integrados ao plano diretor; (ii) o conceito de monumento histórico não 
deveria se referir ao edifício isolado, sem se referir aos conjuntos; (iii) os conjuntos urbanos necessitam de 
procedimentos de preservação e restauração como foram definidos por Camillo Boito para os edifícios. 

Ainda no século XX, se inserem no debate da preservação dos monumentos aliado as modernizações, Camillo 
Sitte e Alois Riegl, onde este último em seu Der moderne Denkmalkultus, contribui para a formação da 
legislação preservacionista, ao estabelecer conceituação e classificação dos valores no âmbito da 
preservação (VIEIRA, 2007). 

As discussões e mudanças ocorridas nas cidades, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, trazem 
significativas mudanças no âmbito da concepção preservacionista dos tecidos antigos. No contexto de Sitte 
e Giovannoni, constata-se a dimensão da importância que os tecidos históricos ganham espaço, cuja 
preservação desses tecidos é vista, 

[...] de uma perspectiva estritamente conservacionista, mas é integrada pela primeira vez 
na escala mais alargada do planeamento territorial. Reconhece-se nos tecidos antigos 
características que lhes permitem desempenhar uma função socialmente útil no quadro da 
vida contemporânea. A sua escala e morfologia tornavam-nos aptos para servir como 
espaços identitários de residência e de encontro, ao mesmo tempo que o seu valor artístico 
e histórico acrescentava as dimensões estética e pedagógica, base da criatividade, ao 
cenário do habitat humano: a cidade vista duplamente como monumento e como 
organismo vivo (PINHO, 2009, p.31). 

O advento da Segunda Guerra trás, ainda, a destruição de inúmeras cidades, onde, todavia, muitas optaram 
pela preservação do tecido urbano, reconstituindo o exterior dos edifícios existentes como estavam antes 
das destruições da guerra, mas com o interior com novas configurações.  

Os debates sobre a proteção dos tecidos antigos são alargados neste momento, ainda com a Carta de Gubbio 
(1960), que defendia que a tutela e a salvaguarda deveriam se estender as cidades históricas, assim como as 
estruturas urbanas. Destaca-se nesse momento ainda, o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos 
dos Monumentos e Sítios, que resultam numa das resoluções, a formulação da Carta de Veneza, em 1964, 
que alarga o conceito dos monumentos históricos a sítios, sejam eles urbanos ou rurais, tornando-se um 
marco no âmbito da preservação. 

A Carta traz ainda limitações quanto da intervenção em monumentos e em seu entorno, proibindo novas 
construções que modifiquem a relação dos volumes e cores do sítio com o monumento. Todavia, é mister 
saber que as mudanças no paradigma do pensamento da preservação dos sítios históricos devem-se as 
transformações conceituais desencadeadas pela Nova História francesa, que promove a aproximação entre 
a história e a antropologia, onde a cidade passa a ser vista como ‘cidade-documento’, valorizando as relações 
entre o patrimônio e o contexto urbano (BONDUKI, 2010). Assim, tanto a Carta de Veneza, como a Declaração 
de Amsterdã (1975) seguem esses novos pensamentos da cidade como bem patrimonial autônomo. 
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O ano de 1975 é marcante quanto aos avanços sobre os debates do patrimônio. Proclamado pelo Conselho 
da Europa, o Ano Europeu do Patrimônio Arquitetônico, é marcado por vários debates, dentre eles a 4ª 
Assembleia Geral do ICOMOS, onde foram abordadas as diversas ameaças nos tecidos históricos. Nesse 
mesmo ano foi concebida a Carta Europeia do Patrimônio Arquitetônico, também denominada como 
Declaração de Amsterdã, que embora seja focada no patrimônio arquitetônico europeu, abrange a 
compreensão do patrimônio não apenas no monumento isolado, como também conjuntos urbanos e bairros 
antigos que apresentam interesse histórico e cultural (CONSELHO DA EUROPA, 1975).  

A Declaração de Amsterdã é um novo marco quanto a concepção e preservação dos conjuntos urbanos 
ampliando ainda mais a preservação no contexto cultural, quando abrange peças maiores do conjunto 
urbano, como bairros, como locais passíveis de preservação. O documento traz também a importância das 
reabilitações de edifícios e áreas urbanas, se mostrando menos onerosa que a construção de novas 
edificações. Destaca-se, ainda, a figura da Conservação Integrada, trazida pela primeira vez pela referida 
Declaração, cujo debate teve início na década de 1970, no urbanismo progressista italiano tomando como 
base a experiência da reabilitação do centro histórico da cidade de Bologna (ZANCHETI & LAPA, 2012). 

A conservação integrada é alcançada pela aplicação de técnicas de restauração sensíveis e 
pela escolha correta de funções apropriadas no contexto de áreas históricas, levando em 
conta a pluralidade de valores, tanto econômicos como culturais, e visando julgamentos 
equilibrados (JOKILEHTO apud VIEIRA, 2007, p.64). 

As aplicações da Conservação Integrada ocorrem num momento de mudança de pensamento da cidade 
como bem patrimonial, especialmente após as experiências de Bologna, que através da reabilitação urbana 
integra conservação e desenvolvimento urbano. O debate gira entorno não mais apenas sobre a preservação 
das cidades, mas como atrelar o seu necessário desenvolvimento a conservação de seu patrimônio. 

Destacam-se, ainda, outros três documentos que tiveram significativa contribuição no percurso de valoração 
do patrimônio: Normas de Quito (1967), Recomendação de Nairobi (1976) e Carta de Washington (1982). 

A primeira defende que, pelo acelerado processo de urbanização e até de empobrecimento no qual vários 
países americanos passava, atrelado ao abandono de diversas áreas com riqueza monumental, se faz 
necessária a adoção de medidas para a revalorização desses bens patrimoniais em função, também, do 
desenvolvimento econômico-social. É notório em todo o referido documento, a importância do patrimônio 
não apenas como testemunho histórico e parte da identidade local, como també, o papel econômico que o 
mesmo pode desempenhar. No entanto, o valor econômico que esses bens patrimoniais podem ter, não  
implica na perda do valor social do referido bem, muito pelo contrário. As Normas destacam que os processos 
de desenvolvimento acelerado trazem significativas mudanças e, muitas vezes, o rompimento ou ameaça a 
áreas com valor patrimonial. Todavia, para a própria sobrevivência da cidade e do bem patrimonial, é 
necessário que ao mesmo seja incorporado o valor econômico, contanto que este último não prejudique a 
essência do bem. 

A Recomendação de Nairobi, aprovada um ano após a Declaração de Amsterdã, destaca a importância dos 
conjuntos históricos e da necessidade da elaboração de plano de salvaguarda. O documento resgata a noção 
de ambiência trazida por Gustavo Giovannoni e defende a elaboração de planos, nacionais e regionais, para 
identificação e salvaguarda desses conjuntos, incentivando a cooperação de diversos profissionais de 
diferentes áreas, para identificação dos conjuntos nacionais que sejam passíveis de salvaguarda a fim de, 
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posteriormente, elaborar uma política nacional e/ou regional para proteção e desenvolvimento desses bens. 
Destaca-se a importância ressaltada pelo documento para a elaboração de políticas, legislações e outros 
dispositivos que assegurem essa preservação, devendo os Estados encorajar a adoção de disposições nos 
planos urbanos, sejam eles regionais ou locais, no intuito de assegurar tal salvaguarda.  

Por último, temos a Carta de Washington, que támbém é voltada para a preservação de cidades grandes ou 
pequenas ou bairros históricos que compreendam mais do que apenas documentos históricos e que estejam 
ameaçadas pela degradação ou destruição. Assim como os documentos anteriores, a Carta traz a importância 
do planejamento para a preservação das cidades históricas. A preservação deveria estar sempre atrelada ao 
planejamento urbano e territorial, implicando na constante manutenção do parque edificado. O 
planejamento deveria ajudar a compatibilidade entre a estrutura dos tecidos antigos às novas demandas e 
funções necessárias aos novos tempos. 

No contexto na qual foram concebidas as cartas e recomendações, havia uma crescente pressão nos tecidos 
antigos pela sua substituição devido ao progresso tecnológico. Atrelado a este fator, destaca-se o abandono 
dos centros históricos e as diversas intervenções que, em muitas cidades, trouxeram grandes mudanças na 
imagem e no tecido urbano. Nesse sentido, inicia-se uma maior preocupação e criação de políticas públicas 
ligadas a conservação de áreas urbanas, como exemplo, o Monument Act, de 1961, nos Países Baixos; o Civic 
Amenties Act, de 1967, no Reino Unido; e a Loi Malraux, em 1962, na França, onde esta última estipula os 
setores de salvaguarda e os perímetros de restaurações imobiliária, como instrumentos normativos a 
renovação urbana (PINHO, 2009). 

(i) Monument Act, Países Baixos, em 1961- Determinava os critérios de classificação dos edifícios 
isolados, criando ainda o estatuto da paisagem, seja ela urbana ou rural, protegida, definindo as 
responsabilidades do Estado na sua preservação; 

(ii) Loi Malraux, França, 1962- Instituiu os “secteurs sauvegardés” e os “Périmètres de Restauration 
Immobilière”, instrumentos esses alternativos à renovação urbana, tendo como intuito de 
salvaguardar e incentivar o restauro de certas áreas antigas ameaçadas pela demolição ou 
degradação; 

(iii) Civic Amenties Act, Reino Unido, 1967- Criou o conceito de “conservation area”, onde essas 
áreas, dentre outras medidas, passavam a exigir autorização para demolição de qualquer 
edificação. 

Esses instrumentos surgiram na Europa como políticas de conservação de determinadas áreas, todavia, com 
diferentes configurações regionais. Diferentes países adotaram distintos instrumentos no intuito da 
preservação e frear os constantes processos de renovação das áreas urbanas, especialmente áreas históricas. 
As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas, ainda, pelo crescimento da adoção da conservação integrada 
como conceito inovador e revolucionário, chegando a surgir, nesse período, “programas de conservação 
integrada, dirigidos para áreas territoriais específicas e que estão na base do que mais tarde se virá a chamar 
de reabilitação urbana” (PINHO, 2009, p. 70).  

A França e a Inglaterra desenvolveram formas e instrumentos diferentes no desenvolvimento da conservação 
das áreas patrimoniais, influenciando diversos países no que concerne as políticas de preservação e 
salvaguarda. Na Inglaterra, em 1953 é aprovada a primeira lei inglesa no que concerne a preservação do 
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patrimônio, denominada por Historic Building and Ancient Monuments Act. Nesse momento é criada a 
Conservation Area, “[...] área de arquitetura especial ou de interesse histórico com caráter ou aparência que 
se é desejável a preservação ou melhoramento” (FLORES, 2003, p. 02). 

As intervenções que ocorreram nesse período, especialmente dez anos depois, quando a legislação consegue 
penetrar no âmbito da reabilitação, são caracterizadas não por um planejamento normativo, mas como uma 
diversidade de estudo-piloto, verificando na prática quais as medidas deveriam ser tomadas. Esses estudos 
vieram da necessidade de atualização da lei de 1953, culminando na junção entre preservação e 
planejamento urbano no Civic Amenities Act de 1967. Concomitantemente, era criado um grupo para definir 
a política de reabilitação urbana a ser adotada no país, denominado como Preservation Policy Group.  

O Civic Act, de 1967, foi o conceito mais amplo de preservação das áreas históricas, as Conservation Areas, 
observadas até então na Inglaterra, onde se constatou a importância de definição e preservação de áreas 
com arquitetura especial ou com interesse histórico, cuja proteção e planejamento deveriam estar atrelados 
ao desenvolvimento da cidade e cuja aparência se mostrou de suma importância. As Conservation Areas se 
caracterizavam pela interação de diversos fatores especiais, que as tornavam únicas e passíveis de 
preservação. Nota-se, ainda, a importância da paisagem, do ambiente composto por esses elementos. 

Na França, os debates sobre a preservação do patrimônio é iniciado ainda no período dos iluministas, embora 
não de forma tão clara e latente. A grande restruturação entre a relação entre o Estado e a cultura da França 
foi realizada em 1962, quando da aprovação da Lei Malraux, que estabeleceu o Inventário Geral, as Casas de 
Cultura, além de incentivos fiscais destinados a conservação e restauro dos bens tombados ou inventariados. 

Nesse período são criados os secteurs sauvegardés, pelo Ministère des Affaires Culturelles. Os Secteurs 
sauvergadés são parecidos com as Conservations Areas, buscando a salvaguarda nos centros urbanos 
históricos e mais amplamente conjuntos urbanos com interesse patrimonial, sendo a primeira cidade a ter 
seu setor de salvaguarda estipulado a cidade de Sarlat, em Dordogne, que conservou quase intactamente 
seu traçado medieval. Logo após a criação dos secteurs sauvergades, é aprovado o Plan de Sauvegardé et de 
Mise en Valeur (P.S.M.V), cujo objetivo “é salvaguardar e melhorar o patrimônio arquitetônico e permitir o 
desenvolvimento equilibrado do habitat e das atividades econômicas do centro antigo” (MAGISTÈRE, 2006). 

O Plan de Sauvergardé alterou, também, as formas de intervenção nos centros históricos, caracterizados pela 
prática da renovação urbana. A partir de sua aprovação o Plano passou a preconizar normas de intervenção. 
Tinha como objetivo a “salvaguarda e atribuição do valor ao patrimônio arquitetônico, através do 
desenvolvimento equilibrado entre a habitação e as atividades econômicas desenvolvidas no centro antigo” 
(MAGISTÈRE, 2006). Atrelado a aprovação do referido plano foi criada a Commission Nationele des Secteurs 
Sauvegardes, onde participara o ministério da cultura e setor de ordenamento do território (FLORES, 2003), 
destacando o Plano como instrumento de ordenamento territorial. 

Cada secteur sauvegardé possuía um plano, a exemplo de Bourges, onde em 1965 houve uma movimentação 
da população com o intuito de valorar e preservar seu patrimônio, tendo sido um dos primeiros setores a 
serem criados pela Lei Malraux. Na década de 1980 é aprovado novo texto na tentativa de solucionar 
problemas encontrados quando da execução das leis anteriores. Assim, em 1983 são criadas as Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (Z.P.P.A.U), que passou a abranger setores mais vastos, de 
acordo com a revisão que se vinha operando no conceito do patrimônio, tendendo a englobar conjuntos 
urbanos. 
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O Brasil sofreu influência direta das políticas normativas francesas, tendo aprovado o Decreto Lei nº25, de 
30 de novembro de 1937, que institucionaliza o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que 
passa a ser responsável em esfera nacional pelo reconhecimento e tombamento dos bens identificados como 
patrimônio. A figura do tombamento é criada, inicialmente, apenas para os monumentos isolados, embora, 
ainda nos anos 1930, alguns centros históricos tenham sido reconhecidos como monumentos nacionais, a 
exemplo de Ouro Preto, embora apenas como envoltórios dos monumentos tombados. Foram estipulados 
quatro livros de tombo: (i) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; (ii) Livro do Tombo 
Histórico; (iii) Livro do Tombo das Belas Artes; (iv) Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

As cidades declaradas como monumentos nacionais, a exemplo de Ouro Preto, primeira cidade no mundo a 
ser declarada como monumento nacional, teve seu reconhecimento como “teatro de acontecimentos de alto 
relevo histórico na formação da nossa nacionalidade” (SANT’ANNA, 2015, p. 164). Embora no início de sua 
atuação, o SPHAN tombou várias cidades mineiras ainda em 1938, onde, todavia, dos 50 processos de 
tombamento abertos, apenas 5% lograram êxito. 

O fragmento composto por um monumento principal (em geral uma igreja) e seu ambiente 
próximo (em geral uma praça) é o tipo mais recorrente. Sob diversos nomes -praças, 
outeiros, conjunto arquitetônico ou vila-, verifica-se a valorização dessa configuração ou de 
suas variações não somente nesse momento, mas ao longo de toda a história do SPHAN 
(SANT’ANNA, 2015, p.170). 

Nos anos subsequentes e até a década de 1950, esse quadro de seleção das áreas a serem preservadas, se 
repetem. Até o final dos anos 1960 as cidades tombadas foram assim realizadas pelo seu valor artístico, no 
Livro de Belas Artes, apresentando homogeneidade no conjunto, onde predominavam a arquitetura típica 
dos séculos XVII e XVIII. 

A apreensão da cidade como um monumento culminou por implicar na sua identificação e preservação como 
um objeto urbano, uma obra de arte, cuja expansão e modificação não poderia ocorrer (Sant’anna, 2015). 
Essa visão, todavia, encontrou sérios problemas quanto ao desenvolvimento e crescimento das cidades, a 
exemplo da cidade de Ouro Preto que, com a exploração de minérios teve um grande crescimento 
populacional onde foram criadas novas áreas no entorno do centro histórico, que, no entanto, não 
comportaram o crescimento populacional, forçando a identificação e ocupação de vazios urbanos presentes 
em seu tecido antigo. As novas edificações deveriam “diluir-se” no contexto. A experiência de Ouro Preto foi 
repetida em outros conjuntos históricos. As áreas urbanas passaram a serem vistas como objetos 
patrimoniais, com regime especial e legislação específica, que deveria ser articulada entre o governo local, 
com realização de inventário, vigilância e inserção das áreas no planejamento territorial. 

Em Pernambuco, na categoria dos conjuntos urbanos, apenas alguns tiveram o processo de tombamento 
aprovado, a exemplo do conjunto arquitetônico e urbanístico de Olinda, em 1968; o sítio histórico de 
Igarassu, em 1972, embora a solicitação de tombamento tenha sido realizada em 1945; conjunto habitacional 
operário em Goiana, 1983; além do tombamento provisório, em 2001, como Conjunto urbano e 
arquitetônico da cidade de Goiana; o Bairro do Recife, em 1985; e na cidade de Cabrobó a Povoação original, 
1ª e 2ª Igrejas Matrizes de Cabrobó, como conjunto urbano, ainda em instrução, em 2016. 

Com a mudança da visão dos monumentos isolados para a preservação do conjunto, atrelando patrimônio e 
desenvolvimento, assim como ocorreu na França, optou-se por adotar o zoneamento como forma de 
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preservação e planejamento dessas áreas. Destaca-se ainda a descentralização das obrigações da 
preservação e salvaguarda dos patrimônios apenas pelo SPHAN, passando as obrigações a fazerem parte das 
municipalidades, onde estas ganham um papel suplementar ao SPHAN.  

Na cidade do Recife, em 1973, é desenvolvido o I Plano Integrado de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Recife, coordenado pela Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Recife (FIDEM). Esses estudos influenciaram na elaboração do Plano de Preservação dos Sítios Históricos 
(PPSH), em 1979, pela Prefeitura do Recife. Com base nas recomendações trazidas pela Carta de Veneza e, 
especialmente, pelas Normas de Quito, o PPSH desenvolve estudos de identificação de áreas passíveis de 
serem preservadas, onde para isso seria realizado zoneamento de acordo com o estabelecido pelas Normas 
de Quito, que passou a unir preservação e planejamento urbano. 

Esse zoneamento facilitaria o planejamento e preservação adequada dessas áreas. Assim, foram 
identificados inicialmente 31 sítios e o zoneamento foi aprovado pela Lei nº 13.957. Assim, a referida 
estipulava as ZEP, que eram divididas em Zona de Preservação Rigorosa e Zona de Preservação Ambiental, 
onde esta última seria uma área de transição entre as áreas não tombadas e as áreas tombadas. Em 2008, 
passou a ser denominada como Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH), 
sendo compostas pelos Setores de Preservação Rigorosa (SPR) e pelos Setores de Preservação Ambiental 
(SPA) [ ver figura 01].  

 
Figura 1: Zonas Especiais de Patrimônio Histórico e Cultural que compõem o Centro Histórico do Recife. 

Fonte: Google Earth, 2018, modificado pelas autoras. 

A criação dos diversos estudos e instrumentos de preservação foram desenvolvidos especialmente diante do 
quadro de obsolescências dos núcleos históricos. O quadro de ociosidade das edificações, atrelado a 
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ocupação pelo setor terciário e a queda abrupta no quantitativo de habitantes locais, culmina por tornar 
esses centros em locais de intervenção que, em sua maioria, eram mais danosas que preservacionistas. 

 

OBSOLESCÊNCIA DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS 

O conceito dos centros históricos ocorre ainda durante o período industrial, “sendo uma realidade criada 
pelo processo de expansão e transformação das cidades” (MENEZES, 2015). As cidades, até então compactas, 
observaram a demolição dos muros que a delimitavam, assim como o desenvolvimento das atividades 
industriais em seu entorno imediato, causando um grande crescimento populacional que culmina na ruptura 
e no abrupto crescimento urbano.  

O resultado desse processo é a degradação dessas áreas, culminando ainda no surgimento de intervenções 
urbanas que buscaram a modernização e a solução para a falta de salubridade características desses locais. 
Observa-se a ruptura quanto a funcionalidade dessas áreas, deixando de designar a cidade como um todo e 
passando a cumprir a função de centralidade urbana (MENEZES, 2015), ou seja, uma centralidade carregada 
de funções ligadas ao comércio e serviços. 

A degradação causada nos centros históricos proporcionou uma série de reformas urbanas, a exemplo da 
célebre Reforma de Paris, realizada por Eugène Haussmann, que dentre outras coisas preconizou os aspectos 
higienistas, técnicos e estéticos. Essas reformas acabaram por expulsar grande parcela pobre da população 
que permanecia nos centros das cidades. 

O paradoxal dessa definição é que o momento em que nascem os centros históricos 
acontece justamente quando esses entram em decadência. Assim, o centro histórico nasceu 
com dois componentes estruturais que até hoje permanecem em diversas situações: a 
contradição entre riqueza de seus valores culturais e pobreza de sua população e entre 
centro urbano e centro histórico (CARRIÓN, 2006 apud MENEZES, 2015, p.28). 

As cidades passaram, assim, por um processo de estruturação urbana espacial, alterando sua configuração, 
a exemplo das mudanças causadas pela  divisão setorial, em decorrência dos princípios empregados pela 
Carta de Atenas de 1933, cujo pensamento moderno fora divulgado pelo Conselho Internacional de 
Arquitetura Moderna (CIAM), onde estes defendiam a setorização da cidade como melhor forma de 
desenvolvimento, além de criticarem as antigas estruturas dos tecidos centrais, que não se mostravam mais 
condizentes com as novas demandas da população, especialmente as sanitaristas e as de tráfego. Os centros 
históricos passaram a ser condenados como lugar adequado para habitabilidade. 

No período da Segunda Guerra Mundial houve uma estagnação quanto aos debates pela preservação dos 
centros históricos, onde a maior preocupação, no momento, passou a ser o reerguimento das cidades, em 
especial financeiramente, assim como a busca por novas moradias, cujo novo déficit fora somado a um 
quantitativo que já era significativo antes da guerra. 

Assim, cresce a demanda por novas habitações encontradas, especialmente, longe dos centros urbanos, 
ocasionando o crescimento dos subúrbios, permanecendo no centro apenas a população mais carente, que 
não possuía condições de arcar com os custos dos novos locais de moradia. Soma-se a este fator o 
crescimento acelerado imposto pelas questões industriais e as novas formas de morar, questionadas 
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especialmente pelo encontro dos CIAMs de 1953, que trouxe ao debate a baixa qualidade dos espaços criados 
pelas reformas empreendidas no final do século XIX e princípios do século XX.  

Nos anos 1960, as cidades europeias eram marcadas por uma grande densidade e seus centros históricos 
não apresentavam a infraestrutura adequada para moradia, além do crescente quantitativo de edifícios 
abandonados, causado pela saída da população residente, que procurava melhores condições de moradia. 
De acordo com Pinho (2009, p.49), três fatores se mostraram de suma importância para a imagem dos 
centros nesse período: 

(I) Aspectos de ordem demográfica e social- caracterizado pela sobrepopulação, desertificação das 
áreas centrais, envelhecimento populacional, desemprego, dentre outros fatores; 

(II) Aspectos de ordem econômica e funcional- decadência das funções tradicionais do centro 
histórico, bem como a perda de suas funções estruturantes e alteração nas atividades 
econômicas, como a diminuição do setor secundário e aumento do setor terciário; 

(III) Aspectos ligados com o progresso tecnológico e os novos modos de vida- aumento do tráfego 
nessas áreas e a mobilidade como fator de competitividade, contribuindo para a deterioração do 
ambiente construído, aumento dos níveis de exigências quanto as condições de moradia, 
especialmente ligados a salubridade e o acesso a equipamentos domésticos, além dos novos 
hábitos e alteração no estilo de vida citadino. 

Assim, novas áreas de expansão da cidade ganharam importância para investimentos, contribuindo ainda 
mais para o quadro de esvaziamento desses centros. Além dos fatores citados, soma-se o progresso 
tecnológico que pressionaram a substituição dos tecidos antigos pela demanda das novas atividades 
econômicas e pelos novos modos de vida. 

[a] funcionalidade do núcleo inicial de ocupação de uma cidade pode se modificar desde 
uma condição inicial, em que o centro tradicional é toda a cidade, a outra, em que este se 
converte em uma parte que cumpre uma função de centralidade urbana, a uma outra fase 
em que se este define sua condição de centro histórico (CARRIÓN, 2001 apud BERNARDINO 
& LACERDA, 2015, p.64). 

Nesse período há uma tendência a urbanização difusa, uma vez que “a cidade já não é o centro de 
“concentração”, de “intercâmbio”, de “centralidade”, senão um elemento a mais em um amplo sistema 
difuso” (BUSQUETS, 1996 apud VAZ & SILVEIRA, 1999, p.53). O constante esvaziamento dos centros e o 
surgimento das novas centralidades alterou a leitura e visão da cidade e, especialmente do centro histórico. 

[...] no contexto urbano ocidental recente pode-se identificar simultaneamente dois tipos 
de processos: por um lado, um movimento centrífugo, de forças que pressionam do centro 
para o exterior da cidade; e por outro, um movimento centrípeto, de forças que pressionam 
da periferia para o centro da cidade. Se no primeiro as atividades comerciais, de serviço e 
residenciais encontram terras disponíveis nas periferias, no movimento centrípeto as 
atividades em busca de localização no núcleo encontram os espaços intersticiais, que 
permaneceram vazios e/ou obsoletos no interior da cidade existente. São os vazios 
interiores, os terrains vagues ( VAZ & SILVEIRA, 1999, p.53-54). 

Esses movimentos da cidade causaram novas dinâmicas e identificação com o centro histórico, que passou, 
cada vez mais, a um estado de obsolescência e degradação. A deterioração dessas áreas, tanto física, quanto 
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social e econômica, corresponde a ausência da resposta as novas demandas e desejos funcionais impostos 
pela cidade, cuja antiga estrutura não consegue responder a tais questões. Pinho (2005) assim resume o 
quadro de esvaziamento e deterioração dos centros históricos (tabela 04). 

Observa-se situação semelhante nas cidades brasileiras, que tiveram seu quadro de esvaziamento nos anos 
1970 e 1980, provocado pelos mesmos fatores, com exceção das guerras, mas pela queda de muitas 
indústrias que se encontravam no centro ou em áreas próximas, caracterizando grandes áreas abandonadas 
e alterando as dinâmicas locais. A estes fatores somam-se o crescimento dos automóveis e da procura pelos 
subúrbios como novo local de moradia.  

A descentralização das camadas de maior renda, ocorrida especialmente pela busca de novas formas de 
moradia, ocasionou o deslocamento dos comércios e serviços encontrados nos centros históricos. A 
descentralização do comércio fez crescer os subcentros ou novas centralidades urbanas, acarretando a 
desvalorização do centros antigos que, até então, acumulavam as características de centralidade histórica e 
urbana. Todavia, o processo também ocorre inversamente, 

Para atender a crescente demanda de fluxos de pessoas e mercadorias, entrando e saindo 
da área central é necessária a criação de grandes vias e a disponibilização de meios de 
transportes que dão acesso direto a este centro, tanto para as pessoas quanto para 
mercadorias, beneficiando os estabelecimentos do centro comercial e valorizando o uso do 
seu solo. Com isso, novos estabelecimentos passam a ter interesses sobre o centro 
comercial, como as lojas de departamento e escritórios de profissionais liberais, visto que 
há uma grande concentração de pessoas na área central (MORHY, TOURINHO & LOBO, 
2015, p.6) 

Há, na grande maioria das cidades brasileiras, um declínio físico, muitas vezes maior que o social. No Centro 
Histórico do Recife, observa-se o crescimento dos subúrbios, assim como as reivindicações pelas alterações 
do tecido urbano, para atender as novas demandas de tráfego e aos novos tipos de habitações desejadas. 
Diversas intervenções são realizadas, a exemplo das que ocorreram no Bairro do Recife, no bairro de Santo 
Antônio e no bairro de São José, tendo este último sofrido prioritariamente com a abertura da avenida Dantas 
Barreto (1943), que alterou completamente não só o traçado, como a dinâmica local. Soma-se a este quadro 
a falta de incentivo de novas moradias no CHR, proporcionado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), que 
atuou nos anos 1970 na promoção de moradias próprias, onde, todavia, o CHR foi retirado da promoção de 
novos imóveis impulsionados pelo Programa Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

Iniciou-se, desde então, uma nova dinâmica espacial na cidade do Recife, alavancando um 
processo de descentralização das atividades “nobres”, que se situavam no Centro Histórico. 
Tal processo, vivenciado praticamente por todas as metrópoles brasileiras, caracterizou-se 
pela substituição de antigas estruturas construídas, de altíssima qualidade ambiental, por 
estruturas verticalizadas. Os bairros tradicionais do Recife [...] foram paulatinamente 
destruídos, dando lugar a uma ocupação vertical. [...] Na medida em que esses bairros 
incorporavam alterações no seu modelo de ocupação, o terciário “nobre” ia acompanhando 
a sua demanda, abandonando o CHR e criando centralidades. (LACERDA & ANJOS, 2014, 
p.6-7). 

Tais mudanças acarretaram no processo de degradação das áreas centrais [figura 2], que foram 
paulatinamente perdendo o quantitativo de moradores, resistindo no local, a depender do bairro, uma 
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população de baixa renda, na maioria das vezes sem condições de manter o imóvel no estado de conservação 
inicial. 

 
Figura 2: Quadro de obsolescência no CHR. 

Fonte: Berg Alves, 2018, modificado pelas autoras. 

REABILITAÇÃO URBANA NO COMBATE AO ESVAZIAMENTO E AS INTERVENÇÕES DOLOSAS 

 

O quadro de esvaziamento, grande estoque construído e necessidade de novas moradias e áreas de expansão 
das cidades, fez com que diversos países adotassem intervenções nos tecidos antigos. Entre as décadas de 
1960 e 1970 emerge o conceito da Conservação Integrada a partir, especialmente, das intervenções na 
cidade de Bologna, que adota a reabilitação como forma de resgate do seu centro histórico, onde se torna 
conhecido o slogan Reabilitação é Revolução. A CI começou a ser utilizada especialmente na Itália e na 
Espanha, após o lançamento da Declaração de Amsterdã, sendo suas primeiras aplicações em áreas 
residenciais nas periferias dos centros históricos. Com o decorrer dos anos ela incorpora o tecido social e 
atua nas áreas históricas. Todavia, a necessidade da integração das áreas protegidas a um planejamento 
territorial leva a substituição da CI pela reabilitação urbana. 

A reabilitação juntamente com a preservação resumia os objetivos da conservação integrada, onde, todavia, 
“a reabilitação fora definida como a adaptação judiciosa dos edifícios, o que inclui na renovação da sua 
estrutura interna e adaptação às necessidades da vida moderna e a preservação dos elementos de interesse 
cultural” (PINHO, 2009, p. 71). Todavia, a reabilitação, num primeiro momento, voltou-se apenas para o 
edifício isolado. Ainda de acordo com Pinho (2009, p.81), 

A reabilitação surge especialmente ligada aos edifícios mais modestos, que fazem o 
contínuo urbano, e associada às dimensões social e funcional dos tecidos urbanos. O que 
irá posteriormente distinguir a reabilitação urbana da conservação integrada será 
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exatamente o aprofundar da inclusão das várias dimensões em presença no sistema urbano 
no âmbito das intervenções, e o seu alargamento a edifícios e áreas não classificadas como 
patrimônio cultural.  

Nota-se que a reabilitação estava ligada a edifícios mais modestos que configuravam o tecido urbano, 
alargando, assim, a própria visão do patrimônio. Com o decorrer dos anos e com o aprofundamento dos 
debates e intervenções realizadas, o conceito, que passou a abranger o tecido urbano, começou a voltar-se 
quase que exclusivamente para as áreas caracterizadas como patrimônio. 

No contexto das reabilitações urbanas, a preservação das áreas é o que predominava, assim como a 
necessidade de permanência da população local, evitando sempre o processo de gentrificação. Embora 
largamente utilizado em toda a Europa e, posteriormente, nas Américas, o conceito de reabilitação urbana 
será atribuído apenas na Carta de Lisboa de 1995, após o I Encontro de Reabilitação Urbana de Lisboa, sendo 
definida como, 

[...] uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de 
intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, económicas e 
funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso exige o 
melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua reabilitação e instalação 
de equipamentos, infraestruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as 
características da área da cidade a que dizem respeito. (CARTA DE LISBOA, 1995, p. 01) 

Para melhor aplicabilidade da reabilitação urbana, buscando a preservação e refrear as constantes 
demolições proporcionadas pelas intervenções que se tornaram dispendiosas para muitas cidades, países 
como Inglaterra e França lançaram diversos instrumentos e normativas para alcançar tais objetivos, que com 
o passar do tempo, corroboraram para a composição legislativa de diversos países. Notar-se-á, todavia, que 
a experiência inglesa se mostrou predominantemente operativa quanto a linha de intervenção adotada, 
enquanto a francesa mostrou-se com característica mais normativa. 

O avanço nas experiências, estudos de debates sobre a reabilitação urbana fizeram com que a mesma tivesse 
que dar novas respostas a problemas específicos de diversas cidades, sendo utilizada em diferentes escalas 
e incorporando, inclusive, aspectos de políticas urbanas. O auge desse debate ocorre na década de 1980, 
quando da Campanha Europeia para o Renascimento das Cidades, que buscava a melhoria da vida nas 
cidades, tendo abordado quatro temas em específico: (i) reabilitação dos edifícios habitacionais; (ii) melhoria 
do ambiente urbano; (iii) participação dos cidadãos; (iv) lançamento de iniciativas sociais e culturais nas 
cidades e vilas. 

[...] constatou-se o papel positivo que a reabilitação urbana podia ter ao nível social, ao 
contribuir para a conservação das memórias urbanas e para a permanência da população 
mais desfavorecidas nos centros das cidades -nomeadamente, no que respeita à integração 
social, à melhoria das condições de vida, ao aumento da auto-estima e do sentimento de 
identidade e à redução dos conflitos e tensões sociais. Por outro lado, reconheceu-se que 
“habitar” implicava muito mais do que o fornecimento de um tecto, implicava por exemplo: 
uma identificação com a comunidade e a área de residência; processos de socialização e 
apropriação [...] uma arquitetura, uma imagem urbana e um ambiente dignos e 
qualificados; a existência de equipamentos culturais, recreativos e de lazer e o acesso 
adequado a serviços públicos com saúde e a educação. (PINHO, 2009, p. 157) 
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Além do fator humano e da grande importância desenvolvida pela reabilitação, destaca-se o papel do 
estoque construído ocioso nas cidades, como importante recurso de novas moradias e novas dinâmicas 
locais. Assim, a partir dos anos 1960, a iniciar por Bologna, significativas experiências são realizadas, 
aprimorando as técnicas e resultados das reabilitações urbanas. No contexto internacional são destacados 
três exemplos fundamentais para a compreensão dos estudos de reabilitação. 

A cidade de Bologna passou por um processo de esvaziamento, assim como tantas outras cidades europeias, 
como visto anteriormente. O quantitativo de edifícios desocupados alcança 10% da cidade, que por sua vez, 
crescia de forma dispersa, abandonando o centro histórico [figura 26]. Os edifícios que ainda restavam no 
centro não possuíam condições mínimas de habitabilidade. Para recuperar a cidade [figura 27], havia, no ano 
de 1948, um plano de reestruturação que, igualmente a outras cidades, era marcado pela renovação urbana, 
buscando, através das demolições e reconstrução, o resgate de toda a cidade.   A proposta isolava alguns 
monumentos e a ampliava o sistema viário da cidade, além de alterar suas funções tradicionais, que 
ameaçaram a unidade arquitetônica local.  

Em 1958 é aprovado um plano regulador geral afim de “racionalizar o agregado urbano, tendo também em 
conta o papel regional desempenhado da cidade” (PINHO, 2009, p.104). A década de 1960 é marcada pela 
execução de alguns pontos do Plano de Reestruturação, assim como a realização de um estudo territorial 
realizado por Campos Venuti, responsável pelas áreas intermunicipais, e o centro histórico fica a cargo de 
Leonardo Benévolo e Paola Andina. Nesse momento, há uma descentralização da gestão municipal, sendo 
criado os Conselhos de Bairro, “o Conselho de Bairro tinha como responsabilidade elaborar as propostas de 
intervenção para as áreas de sua competência, conjugando-as com a promoção do desenvolvimento 
equilibrado da cidade” (Op. Cit., 2009, p.105). 

As intervenções se fixaram na historicidade dos edifícios e seu grau de integração. Para os 
futuros das edificações se levou em conta a compatibilidade tipológica. As atividades 
coletivas urbanas se instalaram na primeira categoria. As funções representativas e 
culturais na segunda; as residências de estudante, turistas e idosos, na terceira; e todos os 
demais tipos de residência, na quarta. As previsões das intervenções consistiram na 
restauração dos edifícios históricos, na reabilitação dos espaços interiores livres, na 
demolição dos corpos de fábricas impróprios, na utilização dos térreos para atividades 
comerciais e serviços coletivos e, por último, no restabelecimento tipológico das 
construções devastadas durante a guerra (SEGADO-VÁZQUEZ & ESPINOSA-MUÑOZ, 2015, 
p. 112( 

Os resultados do processo é o grande sucesso de uma intervenção não dolosa [figura 28] e com significativos 
resultados não só para a cidade, como para o debate da reabilitação das áreas centrais. Pontuam-se alguns 
elementos que tornam a intervenção de Bologna um grande marco no debate da preservação e reabilitação 
dos tecidos antigos (Pinho, 2009): 

 Pela primeira vez a reabilitação é ligada ao planejamento territorial; 

 Os tecidos antigos são encarados como parte integrante do organismo urbano; 

 Há uma predominância da escala humana na cidade moderna, sendo vista, também, como 
alternativa válida para o território; 
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 Os tecidos antigos são vistos como capital construído e infraestruturado com identidade própria; 

 É restringido o crescimento das atividades terciárias no centro histórico, onde promove-se, ainda, a 
descentralização das funções comerciais e administrativas; 

 São estabelecidas condições para manutenção e criação de habitações a custos controlados no 
centro da cidade, permitindo a permanência de familiares residentes no local, menos favorecidos. 

Nota-se a inovação empreendida em Bologna, não apenas pela conservação das áreas centrais, indo de 
encontro as políticas de renovação adotadas até o momento, como também a recuperação do estoque 
construído para utilização habitacional.  

Na França, em meados da década de 1960 residiam no Le Marais cerca de 74 mil pessoas, apresentando um 
alto grau de densidade construtiva e populacional, 585 hab/ha, enquanto outras cidades como Paris, 
possuíam uma densidade de 300 hab/ha (Pinho, 2009).  

O bairro se caracterizava pela numerosa quantidade de artesãos, comerciantes e religiosos, que ali residiam 
devido, especialmente, a fertilidade das terras ainda no século XVI que, embora nos séculos seguintes seja 
caracterizado pelo seu caráter aristocrático, inicia um processo de decadência no século XVIII, uma vez que 
os mais ricos se deslocam para outros setores da cidade, enquanto a cidade fica apenas com a pequena 
nobreza restante e as grandes famílias arruinadas (Segado-Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015). O que se segue 
é a decadência das edificações e espaços públicos, além da transformação do bairro num local de 
trabalhadores ligados à indústria. 

 

Figura 3: Le Marais antes e depois das intervenções. 
Fonte: Atelier Parisiene d’Urbanisme 
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Le Marais foi o primeiro secteur sauvagardé, com perímetro de preservação de 120 hectares, sendo alvo em 
1969 de um projeto de plano de salvaguarda visando a recuperação das edificações e espaços públicos 
[Figura 3]. O plano se caracterizou pela criação da La agencia de Le Marais, criando-se, ainda um inventário 
das edificações interessantes, tanto pela qualidade arquitetônica, quanto pela contribuição ao bairro. “O 
plano devia conservar o equilíbrio humano, social e econômico do bairro, que se estabelecera, para cada 
ação um plano de realojamento” (Op. Cit, 2015). 

Em 1976 é aprovado um novo plano de renovação para o bairro, seguindo três âmbitos: demolição e limpeza 
dos pátios interiores; proteção do patrimônio arquitetônico; e normas de construção. Na recuperação dos 
pátios internos, várias edificações foram demolidas. Os edifícios foram catalogados de acordo com sua 
preservação: imóveis a conservar; imóveis cuja demolição se poderia exigir para alguma operação de 
ordenamento; imóveis cuja demolição será imposta quando de interesse industrial, artesanal ou comercial; 
imóveis sem interesse particular. 

Foram adotadas normas para novas edificações que estabelecia o gabarito máximo de 25 metros, sendo 
abolido os recuos. Foram estimuladas densidades diversificadas a depender do coeficiente utilizado, que 
variava de acordo com as habitações, equipamento, comércios e serviços públicos de cada local.Todavia, 
embora possamos observar a transformação das suas ruas, a recuperação das fachadas dos edifícios, além 
da reabilitação das edificações, as profundas transformações experimentadas pelo Le Marais, culminou num 
grande aumento dos valores dos imóveis, o que levou a um forte processo de gentrificação e redução da 
população local. 

Na Inglaterra, por sua vez, foram realizados diversos estudos e relatórios, após a criação das Conservations 
Areas, a exemplo do realizado pelo York A Study in Conservation, [figuras 33 e 34]onde metodologicamente, 
observa-se que os estudos físicos se sobrepuseram aos estudos sociais (Flores, 2003). O relatório trazia alguns 
pontos específicos e de extrema importância, tais como: (i) análise da morfologia e o histórico das 
intervenções urbanas ocorridas no local; (ii) caracterização do contexto regional da cidade; (iii) caracterização 
das edificações em termos funcionais; (iv) valores arquitetônicos, assim como o estado de conservação e o 
período de construção das edificações; (v) definição das prioridades e políticas de reabilitação; (vi) análise 
dos custos e benefícios da intervenção; (vii) programa de realização e definição de políticas globais. 

Os relatórios obtidos resultaram em infindáveis debates em toda a Europa, contribuindo para as discussões 
do Conselho Europeu, 1974-1975, e, consequentemente, para o Ano Europeu do Patrimônio Arquitetônico, 
quando se escolhem cidades com Chester e Bath como locais para se implantarem os projetos pilotos 
britânicos. 

O objetivo dos estudos tem sido descobrir como reconciliar cidades antigas com o século 
XX sem  demoli-las. Elas são um grande patrimônio cultural e, com o crescimento do 
turismo, também  são cada vez mais um ativo econômico. O Civic Amenities Act 1967, 
patrocinado pelo Sr. Duncan Sandys, deu reconhecimento pela primeira vez à importância 
de grupos inteiros de valor arquitetônico ou histórico e autoridades locais de planeamento 
designadas “áreas de conservação”, com atenção especial ao aprimoramento de seu caráter 
ou aparência. Enquanto a lei estava em preparação, o governo decidiu que os estudos 
deveriam ser encomendados para examinar como as políticas de conservação 
implementadas sensivelmente nessas quatro cidades históricas poderiam resolver os 
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problemas encontrados.  Haviam dois objetivos: produzir soluções para problemas locais 
específicos e aprender lições de aplicação geral a todas as nossas cidades históricas. (YORK 
A STUDY 1968, p.98) 

As cidades citadas no York a study in conservation foram, além de York, Bath, Chester e Chichester. Esses 
estudos eram estudos piloto, Conservation Studies, que caracterizavam o aspecto operativo inglês, 
diferentemente do normativo característico da França. Os Conservation Studies coordenava os estudos de 
conservação considerando os resultados, buscando nas experiências de ações de preservação adotadas em 
cidades históricas a solução para o resgate das cidades históricas e as mudanças desejáveis nos âmbitos, 
turísticos, econômicos e administrativos. 

Os referidos estudos e exemplos, embora não tenham obtido um completo êxito, foram de extrema 
importância na constituição dos estudos e aprimoramento das reabilitações urbanas que se seguiram. Atrelar 
política de preservação e planejamento urbano foi o grande fator que trouxe significativas alterações as 
políticas de preservação e a forma de enxergar os centros históricos. Todavia, especialmente a partir dos 
anos 1990 observa-se um crescimento desenfreado de intervenções em núcleos históricos que fugiam dos 
preceitos que definiam a reabilitação urbana. Os resultados econômicos passaram a ser predominantes nos 
processos de intervenção, tendo o turismo como papel de destaque, deixando a população e o patrimônio 
local a margem do processo. 

 

REABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DO RECIFE  

No início do século XX os bairros que compõem o centro histórico do Recife ainda eram marcados pela forte 
presença das habitações. Ainda na década de 1940, observa-se um esvaziamento econômico no Bairro do 
Recife, seguido nas décadas subsequentes, especialmente na década de 1970, pela metropolização e 
descentralização do centro da cidade (Menezes, 2015), contribuindo para o quadro de esvaziamento local. 

Esses processos traduziram-se na deterioração física dos conjuntos urbanos do CHR, bem 
como na mudança do perfil socioeconômico de seus moradores e de seus usuários. A nova 
população não tinha capacidade financeira de investir na manutenção dos imóveis, em 
especial se considerarmos a retirada de investimentos do poder público nessas áreas 
(MENEZES, 2015, p.88) 

O centro histórico passou a se caracterizar pela ociosidade dos edifícios, pela baixa rentabilidade e pela 
desvalorização de suas áreas (Lacerda & Anjos, 2014). Observa-se algumas tentativas de recuperação do 
centro histórico através dos insumos favorecidos pelo Programa das Cidades Históricas (PCH), ainda nos anos 
1970 que, no entanto, obteve tímidos resultados; e o Programa Morar no Centro, empreendido pela 
Prefeitura do Recife em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, nos anos 2000. 

 “A estratégia adotada residiu na identificação do padrão de uso e ocupação das áreas em estudo, de forma 
a definir diretrizes para incentivo à moradia e adequação de projetos para as fontes de financiamento oficiais, 
notadamente o Programa de Arrendamento Residencial (PAR)” (MENEZES, 2015, p. 93). A única experiência 
concreta do referido programa que obteve significativo resultado no bairro de São José, ainda de acordo com 
Menezes (2015), foi o Edifício São José, que passou por um processo de requalificação.  
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Figura 4: Comparação dos dados de habitantes do CHR. 

Fonte: Berg Alves, 2018, modificado pelas autoras. 

A diminuição do quantitativo de residentes [figura 4] atrelada as modificações provocadas pelo comércio 
local, gera um quadro de descaracterização e abandono. De acordo com Reynaldo (2017), os vazios do CHR 
somavam, em 1994, 24% do conjunto edificado. Esse quantitativo, se somado com as áreas destinadas a 
depósito, chegavam a um total de 42% do volume total edificado (REYNALDO, 2017) quadro que certamente 
não sofreu grandes alterações.  

Reynaldo (2017) apresenta uma categorização dos espaços do centro antigo da cidade, onde se 
destacam:  

(i) Político administrativo: áreas ocupadas por administração pública; 
(ii) Serviço: localizados em edifícios de novas plantas; 
(iii) Decadente: espaços de vazios funcionais ou de usos inadequados, que incidem no tecido 

tradicional; 
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(iv) Ocioso: incide sobre os aspectos das dinâmicas funcionais. 

Com base nos estudos apresentados, verifica-se a importância e a viabilidade da utilização da reabilitação 
urbana para o resgate dos centros históricos, especialmente o CHR. A realização de diagnóstico atrelado a 
delimitações de unidades de reabilitação, formadas a partir da aplicação de critérios específicos que devem 
ser criados a fim de configurar da melhor forma as unidades de intervenção, possibilita a adoção de alguns 
critérios de intervenção trazidos pelos Princípios de La Valletta para a Salvaguarda e Gestão de Cidades e 
Conjuntos Urbanos Históricos (2011), que em seus critérios de intervenção destaca 10 pontos: (i) valores; (ii) 
qualidade; (iii) quantidade; (iv) coerência; (v) equilíbrio e compatibilidade; (vi) tempo; (vii) método e 
disciplina científica; (viii) governança; (ix) pluridisciplinaridade e colaboração. 

No que concerne as propostas e estratégias de intervenção, os Princípios(2011) destacam: 

(i) Elementos a preservar- padrões urbanos de ocupação do lugar; forma, aparência, volume, escala, 
materiais, cor e decoração, das edificações; 

(ii) Novas funções- compatibilidade das novas funções com as tipologias existentes/ propostas. As novas 
funções não devem comprometer as funções preexistentes; 

(iii) Arquitetura contemporânea- quando necessária a inserção/substituição das edificações existentes por 
novas, deve-se prezar pela coerência e disposição espacial; 

(iv) Espaço público- equilíbrio entre o espaço público e privado, compreendendo o espaço público não 
apenas como local de passagem, mas como local de contemplação, consagrando as relações sociais; 

(v) Equipamentos e adaptações- inserção de novos equipamentos, adaptando-os às novas edificações, 
especialmente visando a população residente; 

(vi) Mobilidade- controle do deslocamento no sítio histórico. Os estacionamentos deverão ser locados 
preferencialmente fora das áreas protegidas; 

(vii) Turismo- controle do turismo como resultado da intervenção no sítio histórico, compreendendo-o como 
ponto positivo para a preservação e divulgação do patrimônio local. 

A partir dos pontos destacados dos Princípios de La Valletta (2011), observa-se a importância e a integração 
entre as ações para uma melhor intervenção urbana, compreendendo todos os pontos como partes 
indissociáveis na elaboração dos estudos de reabilitação urbana. A realização de uma reabilitação urbana 
implica, assim, como em diversos projetos de intervenção ou planejamento urbano, numa série de fatores 
que deverão ser levados em consideração no momento da organização da proposta, como os sociais, físicos, 
econômicos e culturais, se tornando impossível e inviável a separação destes aspectos quando da elaboração 
da proposta interventiva. Verifica-se assim, a importância de instrumentos como a reabilitação urbana, na 
recuperação dos centros históricos, inserindo esses locais numa dinâmica maior, no âmbito da cidade, dentro 
de um planejamento territorial e não como política pontual, separando os centros históricos das dinâmicas 
que movimentam e caracterizam a cidade como um todo. Os centros históricos devem ser encarados como 
organismos vivos, que necessitam das dinâmicas e conexões com o restante da cidade, onde, todavia, 
também são locais detentores de estratos históricos e sociais que atribuem identidade a toda a cidade. 
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CONSIDERAÇÕES 

A preservação dos centros históricos perpassa por um árduo caminho de reconhecimento, preservação e 
resgate do patrimônio local. As transformações pelas quais passaram diversas cidades, assim como os 
desastres causados pela guerra ou pelas intervenções que alteraram o tecido urbano e edilício desses núcleos 
históricos, culminou em diversos estudos e criação de instrumentos não apenas de reconhecimento e 
preservação do patrimônio, como no combate as intervenções dolosas. Nesse cenário, nasce a reabilitação 
urbana, que embora, inicialmente, não tenha sido criada para atuar em áreas históricas, devido ao sucesso 
na utilização dessa prática em diversas cidades, passou a ser utilizada exclusivamente em áreas históricas, 
sendo um dos fatores que a difere dos outros tipos de intervenções, como a revitalização ou requalificação 
urbana. 

O quadro de obsolescência marca diversos centros históricos, em especial, o Centro Histórico do Recife, que 
inicia seu processo de esvaziamento ainda nos princípios do século XX, agravando o quadro, 
significativamente no decorrer do referido século. Somam-se as edificações vazias, o alto grau de depósitos 
que caracterizam os pavimentos superiores das edificações, cujo térreo é ocupado prioritariamente, pelo 
comércio local. Esse quadro ocasiona a depreciação e degradação do patrimônio local, além de afastar, cada 
vez mais, a população que ali habita, tornando o local inseguro e cada vez mais abandonado. 

Com base nos estudos apresentados sobre a reabilitação urbana, verifica-se a possibilidade da utilização do 
instrumento da reabilitação urbana como forma de resgatar a habitabilidade do CHR e de preservar o 
patrimônio local, através do fortalecimento das dinâmicas sociais e culturais, favorecendo ainda para um 
turismo equilibrado. 
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RECOMPOSIÇÃO OU CONSOLIDAÇÃO DO VAZIO URBANO:  
A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM DOS SÍTIOS HISTÓRICOS  

RECOMPOSITION OR CONSOLIDATION OF THE URBAN BLANK: 

THE LANDSCAPE’S PERCEPTION OF THE HISTORICAL SITES 

RECOMPOSICIÓN O CONSOLIDACIÓN DEL VACIADO URBANO: 

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LOS SITIOS HISTÓRICOS 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 
 

RESUMO: 
O presente artigo trata da questão da paisagem dos sitios históricos urbanos, e das alterações na sua percepção, 
causadas pela perda de edificações num conjunto arquitetônico harmônico. Esse tema, que ganha maior importância 
na Europa após as destruições resultantes da segunda guerra mundial, ainda é discutido nos tempos atuais e causa 
discordância entre especialistas da área da conservação e restauro. Propõe-se, com esse texto, discutir alguns 
métodos de intervenção realizados nesses vazios, a partir de projetos arquitetônico executados. A interpretação e 
categorização de cada projeto levantado tem origem na interpretação pessoal do autor, fundamentada em conceitos 
e teorias do restauro.     
PALAVRAS-CHAVE: restauro urbano; paisagem; vazios urbanos; sitios histórico.  

ABSTRACT: 
This article deals with the landscape question of urban historical sites, and the changes in their perception, caused by 
the loss of buildings in a harmonious architectural set. This theme, which gains more importance in Europe after the 
destruction resulting from the Second World War, is still discussed in current times and causes disagreement among 
specialists in the area of conservation and restoration. It is proposed, with this text, to discuss some methods of 
intervention carried out in these voids, from architectural projects executed. The interpretation and categorization of 
each project is based on the personal interpretation of the author, based on concepts and theories of restoration. 
KEYWORDS: urban restoration; landscape; urban voids; historic Sites. 

RESUMEN: 
Este artículo aborda la cuestión del paisaje de los sitios históricos urbanos, y los cambios en su percepción, causados 
por la pérdida de edificios en un conjunto arquitectónico armonioso. Este tema, que gana más importancia en Europa 
después de la destrucción resultante de la Segunda Guerra Mundial, todavía se discute en los tiempos actuales y causa 
desacuerdo entre los especialistas en el área de conservación y restauración. Se propone, con este texto, discutir 
algunos métodos de intervención llevados a cabo en estos vacíos, a partir de proyectos arquitectónicos ejecutados. La 
interpretación y categorización de cada proyecto se basa en la interpretación personal del autor, basada en conceptos 
y teorías de restauración. 
PALABRAS-CLAVE: restauración urbana; paisaje; vacíos urbanos; sitios históricos 
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INTRODUÇÃO 

Na introdução de seu famoso livro, Gordon Cullen (1983) descreve que, assim como desenvolvemos um 
entendimento artístico de um objeto arquitetônico isolado, percebemos também um “poder de atração 
visual” nos conjuntos de edificações que possibilita uma construção artística através das relações que esses 
estabelecem entre si. O autor defende que “existe, sem dúvida alguma, uma arte do relacionamento, tal 
como existe uma arte arquitetônica” (CULLEN, 1983, p. 10), e que surge do estabelecimento das relações 
não somente entre os edifícios, mas também dos percursos dos observadores, a construção da paisagem 
urbana. Sendo assim, cada cidade, ou trecho de cidade, tendo se desenvolvido de maneiras e em contextos 
diferentes, com características distintas, constituem paisagens particulares e únicas.    

Se é possível considerarmos num conjunto de edifícios características artísticas próprias1, constituídas não 
só da relação que as edificações estabelecem entre si, mas também do percurso que essas conformam e 
que condicionam a percepção do espaço, podemos admitir que determinadas alterações nesse conjunto 
prejudicam ou corrompem a percepção dessa enquanto obra de arte. A ausência de uma edificação em um 
perfil urbano com características similares cria uma ruptura na continuidade dessa paisagem. A subtração 
de quarteirões inteiros afeta não só a leitura contínua dos conjuntos mas também altera os percursos 
interno à esses, modificando a forma como essa paisagem anteriormente era compreendida pelo 
transeunte2.  

O problema de como intervir nessas lacunas urbanas é, a grosso modo, um tema recente, que ganhou 
importância após as destruições causadas na segunda guerra mundial e a necessidade de reconstruir 
trechos inteiros de cidades no pós-guerra. Até então, os vazios eram tratados de maneira menos crítica, 
como explica o arquiteto Nivaldo Andrade:  

Do surgimento da teoria do restauro estilístico de Viollet-le-Duc, na segunda metade do 
século XIX, até as primeiras décadas do século XX, o desaparecimento de todo e qualquer 
monumento histórico era resolvido quase sempre com a sua reconstrução fidedigna e no 
mesmo local de origem” (ANDRADE JUNIOR, 2006, p. 01) 

De fato, a reconstrução dos monumentos - ou tal como era, ou tendo sua imagem reproduzida de forma 
simplificada - é um método de preenchimento de vazios urbanos que persiste amplamente realizado até os 
dias de hoje, mas não sem sonora oposição e crítica por parte de profissionais da área. “Apenas a partir do 

                                                             
1  Giovanonni reconhece esse caráter artístico quando escreve que “uma cidade histórica constitui em si um monumento, tanto 

por sua estrutura topográfica como por seu aspecto paisagístico, pelo caráter de suas vias, assim como pelo conjunto de seus 

edifícios maiores e menores” (GIOVANNONI, 1995, p. 154). 

 

2  Cullen define a relação entre percurso e paisagem como “visão serial”, dizendo que “embora o transeunte possa atravessar a 

cidade a passo uniforme, a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas 

(CULLEN, 1971, p. 11). 
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surgimento, na Itália dos anos 1950, das teorias do restauro crítico, o debate penderá de forma mais clara 
para o lado daqueles que se posicionam contra a reconstrução rigorosa das edificações destruídas.” 
(ANDRADE JUNIOR, 2006, p. 03).  

Atualmente existem diversos métodos teóricos de como intervir em um sítio urbano histórico que 
apresentem alguma fratura em seu tecido, ou descontinuidade na forma urbana, fruto de  acontecimento 
abrupto - demolição, desastre ambiental, etc - e que atrapalhe a leitura do conjunto enquanto unidade 
compositiva. Andrade Junior (2006) divide essas posturas teóricas em basicamente quatro categorias: a 
reconstrução literal, a reinterpretação crítica, o contraste radical e a conservação do vazio. Não cabe nesse 
texto a descrição detalhada de cada definição específica, mas será feita a análise de algumas intervenções a 
partir da observância de elementos, a fim de classificá-las de acordo com essas categorias.  

Contraste radical 

Assim como o título sugere, trata-se da inserção em um contexto arquitetônico harmonioso que venha a 
romper essa harmonia de forma radical e absoluta. Seja por desvínculo de proporções volumétrica, seja por 
estabelecer relações de abertura de fachadas contrastantes com as do entorno, o novo edifício “usurpa” o 
protagonismo do conjunto no qual se insere, entrando em dissonância com a preexistência: 

A ocupação dos vazios urbanos com uma arquitetura absolutamente distinta daquela que 
caracteriza o conjunto histórico em que se insere tende a modificar radicalmente a 
paisagem urbana, se comportando não como mais um elemento do conjunto consolidado 
e sim subvertendo a sua lógica gestáltica, passando o novo edifício a ser percebida como 
figura, enquanto o contexto preexistente que deveria ser preservado passa a ser 
percebido como fundo. (ANDRADE, 2006, p.20) 

Um caso muito representativo dessa categoria é o Kunsthaus, a Galeria de Arte Contemporânea de Graz, na 
Áustria, dos arquitetos britânicos Peter Cook e Colin Fournier3. Inserido num conjunto arquitetônico 
histórico bastante preservado, declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1999, o edifício 
rompe com diversos parâmetros comuns às edificações do entorno, tanto em volumetria quanto em 
materialidade, fechamentos, cobertura e etc. Numa vista aérea é possível identificar claramente a 
dissonância que ele causa com sua volumetria ameboide e sua “carapaça” high-tech (Figura 01).  

                                                             
3 Durante a pesquisa não ficou claro se o edifício foi construído num terreno vazio ou alguma edificação 

foi demolida para sua construção, embora esse fato não pareça relevante na análise do contraste da nova 

edificação com o entorno. 
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Figura 01: Imagem aérea do conjunto arquitetônico com o novo edifício inserido 

 

Fonte: Google Maps, 2018 

Apesar da edificação se inserir nos limites do antigo quarteirão, reconfigurando a quadra, ela não chega a 
recompor o perfil urbano pois suas fachadas apresentam uma série de reentrâncias de quebram a 
continuidade marcada pelo alinhamento dos quarteirões vizinhos. Pode-se observar que o térreo da 
edificação é recuado em relação ao alinhamento da rua, além de ser inteiramente revestida de vidro, ao 
contrário das edificações do entorno que apresentam aberturas regulares (Figura 02). 

Figura 02: Imagem aérea do conjunto arquitetônico com o novo edifício inserido 

 

Fonte: Google Maps, 2018 
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Os autores do projeto demonstram não a ignorância em relação ao contexto arquitetônico, mas a intenção 
expressa de, a partir do entendimento dessa preexistência, criar um edifício provocativo que a rompa: 

Ele é deliberadamente um alienigena
4
, que não se refere, nem na sua forma, nem nos 

seus materiais, ao vocabulário arquitetônico do tecido urbano do entorno, com suas 
coberturas em telhas vermelhas. A nova construção surge como algo de outro planeta e 
parece que a cidade está grata pela provocação. Quanto tempo levará até que ela se torne 
familiar? Quem jogará a próxima carta e qual será ela? Está na natureza da transgressão 
atrair mais transgressão e aí está a graça do jogo. (FOURNIER apud ANDRADE JUNIOR, 
2006, p.10) 

Visto de cima, pode-se observar claramente como a cobertura, com seus elementos de iluminação zenital, 
se destaca do entorno caracterizado pela predominância de telhados cerâmicos. Percebe-se também a 
volumetria contrastante do edifício (Figura 03). Sua fachada, composta por painéis fotovoltáicos de acrílico 
semitransparente, é como uma grande tela de fontes luminosas controladas por computador. O 
tratamento uniforme da fachada praticamente não apresenta aberturas (Figura 04). 

Figura 03: Foto do edifício visto de cima  

 

Fonte: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/kunsthaus-de-graz (acesso jan/2018) 

 

                                                             
4 O edifício inclusive ganhou o apelido de Alien Friendly, ou alienígena amistoso (em tradução livre).  
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Figura 04: Imagem do painel da fachada 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-132249 (acesso em Jan/2018) 

Reinterpretação crítica 

Apesar de certas edificações criarem uma dissonância prejudicial à leitura dos sítios históricos urbanos, por 
contrastarem acentuadamente com a preexistência, negar a possibilidade de inserção de uma nova 
arquitetura nesses conjuntos é congelá-los no tempo, ou fadar as intervenções à reconstrução literal do 
que foi perdido5.  Para Pane (1959), “se o novo e o antigo não podem coexistir significa dizer simplesmente 
que entre nós e o passado foi produzido uma intransponível fratura”. É importante nesse contexto ressaltar 
o entendimento da construção da cidade como um acúmulo de estratos temporais que conformam o 
conjunto arquitetônico urbano. A cidade enquanto obra de arte “não é mais a expressão de uma única e 
bem definida personalidade artística, mas de uma soma de componentes não necessariamente 
concentrada numa pessoa ou numa época” (ARGAN apud ANDRADE, 2008, ). O que se busca para que uma 

                                                             
5 Alguns autores defendiam a incompatibilidade entre a arquitetura moderna e os centros antigos, como 

Brandi, por não acreditarem que fosse impossível essa arquitetura entrar em harmonia e recompor a 

unidade artística do conjunto. Pane (1959) critica Brandi e seu entendimento de que “podendo-se afirmar, 

graças às obras de alguns notáveis artistas, que exista uma arquitetura moderna, essa “não pode ser 

inserida em um antigo complexo urbano sem destruí-lo e sem autodestruir-se” (tradução livre) 
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inserção arquitetônica seja consonante com as preexistências é muito mais uma relação espacial, visual e 
compositiva do que estilística. Para Roberto Pane: 

Aquilo que na tese da intransigência parece francamente absurdo é querer ignorar a 
evidente realidade histórica da estratificação que se concluiu no passado configurando, 
com os seus contrastes, o ambiente que desejamos salvar, e a negação que a mesma 
situação possa e deva ocorrer também no presente. (PANE apud ANDRADE, 2008) 

A reconstrução crítica seria então a inserção de edificações que, apesar de expressamente novas, tenha 
como premissa um “respeito rigoroso a aspectos da preexistência como volumetria, alinhamentos e 
gabarito, associados a uma recriação dos detalhes e elementos arquitetônicos em materiais 
contemporâneos.” (ANDRADE, 2006, p.14).  

 Um exemplo que parece pertinente nesse contexto de reconstrução crítica é o novo edifício que abriga o 
Parlamento de Valletta, na ilha de Malta. O projeto, do arquiteto italiano Renzo Piano, consiste em quatro 
partes: a Porta da Cidade de La Valeta, um teatro ao ar livre dentro das ruínas da antiga Ópera Real, o 
paisagismo do antigo fosso,  e a construção do edifício do Parlamento. Foquemos a análise na inserção 
urbana dessa quarta parte, o edifício do Parlamento. A cidade de Valeta, capital maltesa, declarada 
Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, ocupa um território estratégico no mar Mediterrâneo, 
tendo por isso um histórico de diversos ataques e cercos. Durante a segunda guerra mundial, a cidade foi 
alvo de inúmeros bombardeios, e ficou parcialmente destruída. O entorno da Porta de Valeta, principal 
acesso à parte muralhada, sofreu significativas perdas (Figura 05).    

Figura 05: Imagem da Porta de Valeta com os arredores em escombros 

 

Fonte: https://vassallohistory.wordpress.com/valletta-entrances/ (acesso Jan/2018) 
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O tecido urbano da cidade muralhada é bastante denso, composto por ruas estreitas e uma malha 
ortogonal que se adequa ao terreno estreito. Atravessando e rompendo essa trama delicada, conectando a 
entrada por terra à entrada via mar, vê-se uma rua mais larga, hierarquicamente mais importante no 
traçado da cidade. O desaparecimento dos edifícios do entorno da Porta criaram uma grande lacuna, que 
passou a ser utilizada como estacionamento durante um curto período. O projeto de Renzo Piano preenche 
esse vazio, reconstituindo não só o percurso mais importante do tecido urbano, mas recompondo o eixo 
perspectivo linear que guia o olhar de  quem adentra as muralhas, atravessa toda a cidade, e se encerra na 
extremidade oposta, na outra porta. É possível observar o eixo viário principal que conecta a Porta de 
acesso via terra, na parte de baixo da imagem, à entrada marítima. Logo depois da entrada, à direita, se 
encontra o edifício do Parlamento (Figura 06). 

Figura 06: Foto aérea da cidade de Valeta 

 

Fonte: https://vassallohistory.wordpress.com/valletta-entrances/ (acesso Jan/2018) 

O novo edifício busca estabelecer relações não só com o perfil urbano, mas com os edifícios limítrofes, 
como o bastião, localizado na parte posterior, que provoca um formato anguloso no edifício, e se encaixa 
dessa forma neste, num intuito de preencher os vazios. Segundo Pane (1959) a busca de uma relação 
volumétrica do edifício novo com o entorno “representa a condição essencial e, ao mesmo tempo, a única 
possível para a conservação de um ambiente antigo”. Pane parece dizer que a recomposição da lacuna no 
tecido urbano é vital para que se mantenha a leitura dessa da paisagem do sítio antigo, e de sua ambiência. 
É certo que, além das questões de proporções volumétricas, para que um edifício se insira numa 
preexistência de forma harmônica deve-se considerar questões de materialidade, aberturas de fachadas, e 
outras, como já comentado. 
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Fato é que o projeto se utiliza da mesma pedra da qual se constituem a maioria das edificações do entorno, 
o que favorece a sua boa inserção no contexto, apesar das diferenças de tratamento nos planos das 
fachadas. As aberturas são compostas por uma espécie de brise de pedra, com blocos esculpidos por uma 
máquina de corte e dispostos de maneira à bloquear a incidência direta de sol nos ambientes, não 
apresentando nenhuma relação direta com o conjunto arquitetônico circundante (Figura 07). 

Figura 07: Imagem da fachada vista da rua principal 

 

Fonte: https://www.archdaily.com/632066/valletta-city-gate-renzo-piano (acesso Jan/2018) 

Apesar da clara falta de compromisso das aberturas da nova edificação em estabelecer uma relação com o 
entorno, o térreo vazado parece tentar dialogar com o edifício do lado oposto da rua, composto de arcadas 
no pavimento mais baixo (Figura 08). Esse rasgo horizontal de vidro se contrapõe ao caráter maciço e 
pesado do edifício, mas gera um ruído no traçado urbano, enfraquecendo a tentativa de recomposição do 
mesmo. Ao lado da nova edificação, e também objeto da mesma intervenção, as ruínas do antigo teatro 
permanecem abertas, mantendo ali uma lacuna que do mesmo modo vai de encontro à restauração desse 
eixo perspectivo, fundamental na percepção da paisagem do conjunto (Figura 09). O espaço onde foi 
construído o Parlamento era antigamente ocupado por pequenas edificações, ao passo que as ruínas são 
remanescentes de um dos edifícios antigos mais importantes. Talvez esteja aí a origem de terem optado 
por abordagens teóricas tão distintas no enfrentamento das duas situações, embora ambos os objetos 
façam parte do mesmo projeto. 
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Figura 08: Imagem da via principal, com a relação entre o edifício novo e o antigo 

 

Fonte: https://www.archdaily.com/632066/valletta-city-gate-renzo-piano (acesso Jan/2018) 

Figura 09: Fotografia antiga, anterior ao bombardeio à Opera House, no centro da imagem.  

 

Fonte: https://www.timesofmalta.com/articles/view/20150818/local/photographer-of-history-in-the-making.581040 (acesso Jan/2018) 
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Consolidação do vazio 

Há casos em que o vazio deixado pela subtração de uma edificação, ou de quarteirões inteiros, ao invés de 
ser novamente ocupado, buscando a recuperação do tecido urbano fragmentado, é simplesmente 
incorporado e consolidado como tal. Essa opção surge, em geral, de “um desejo deliberado de perpetuar na 
memória coletiva o episódio que levou ao desaparecimento daquele edifício (...) ou a uma forma de criar 
espaços abertos de uso coletivo em conjuntos altamente densificados” (ANDRADE, 2006, p.06). Quando 
lidamos com centro históricos muito íntegros, como é o caso de Salvador, que mantém ainda grande parte 
do seu tecido urbano original - e com um casario bastante homogêneo no que diz respeito ao gabarito, 
aberturas, coberturas e etc - a ausência de alguma edificação se faz ainda mais grave na leitura da 
paisagem urbana.  

O Centro Histórico de Salvador, sítio tombado pelo Iphan e chancelado como Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNESCO, apresenta um tecido urbano denso que permanece praticamente inalterado 
desde o século XIX, e o casario, apesar de algumas reintegrações ocorridas no século XX6, mantêm relações 
de linguagem arquitetônica e proporções volumétricas bastante características. A grande lacuna nesse 
conjunto é justamente a Praça da Sé, vazio urbano aberto na década de 1930 que corrompe a experiência 
urbana dos percursos antigos e distorce efeitos perspectivos e campos visuais que antes valorizavam o 
conjunto arquitetônico, mas que agora desnudam fachadas antes percebidas através de estreitas vielas. 
Essa grande lacuna foi aberta por motivos de higienização do casario antigo, considerado denso e insalubre, 
e para melhor fruição dos meios de transporte da época, principalmente o bonde, apesar desse ter durado 
menos de duas décadas no local. O espaço passou então por diversas transformações ao longo do século 
XX, sem nunca se conseguir se consolidar (Figura 10).  

                                                             
6 Diversos edifícios perdidos no Pelourinho foram reconstruídos à imagem da arquitetura antiga, mas com 

detalhes simplificados, para recuperar a leitura do conjunto. Esse tipo de intervenção ficou conhecido como 

“estilo patrimônio” por ter sido muito utilizado pelos órgãos de preservação no preenchimento de lacunas 

urbanas em sítios históricos. 
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Figura 10: Diversos usos e conformações espaciais que o sítio teve ao longo do século XX.  

 

Fonte: Montagem feita pelo autor a partir de diversas fontes 

No fim da década de 1990, como parte das comemorações dos 450 anos de Salvador e 500 anos de 
descobrimento do Brasil, o arquiteto Assis Reis foi convidado a fazer um projeto para transformar o espaço 
- na época, um terminal de ônibus com fluxo já bastante reduzido - em uma praça pública. Apesar de 
aceitar e consolidar a lacuna como um vazio no tecido urbano, o arquiteto buscou fazer algumas 
referências ao traçado original, e à antiga Sé, demolida em 1933. Além de marcar no pavimento, com o uso 
de materiais distintos, a planta do antigo templo, Assis propôs uma escadaria no trecho compreendido 
entre o Palácio arquiepiscopal e o Museu da Misericórdia, em direção ao belvedere, segundo o próprio “re-
produzindo a relação igreja-adro” (SALVADOR, 1998). Além do desenho no piso, foram realizadas 
escavações arqueológicas no sítio, e alguns trechos ficaram à mostra, podendo ser observados pelos 
transeuntes (Figuras 11 e 12). 

  

6338



 

Figura 11: Foto aérea da praça na atualidade  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

Figura 12: Foto panorâmica desde a cobertura do Edifício Themis. 

 

Fonte: Augusto Motta, 2016 
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As antigas vias do traçado original, que separavam a igreja e os quarteirões, estão marcadas nas bordas da 
praça como rampas de acesso ao nível da praça. Apesar das várias referências aos elementos perdidos do 
tecido matricial da cidade, é impossível percebê-las no nível do observador transeunte, pois são elementos 
marcados no solo, de difícil leitura, que não se configuram volumétrica ou espacialmente, e nem recriam 
ou condicionam percursos que remetam àqueles sob os quais a paisagem do sítio foi concebida. Apesar das 
copas verdes criarem algum volume onde antes existiam os quarteirões, elas não recriam as relações 
espaciais de “dentro e fora”, e não amenizam a exposição de elementos como a fachada lateral da Catedral 
Basílica, originalmente escondida pelo casario (Figura 13). 

Figura 13: Fotografia recente da praça  

 

Fonte: Augusto Motta, 2016 

O estudo preliminar de Assis Reis previa um edifício semienterrado que serviria como “Memorial da Sé”, no 
local onde hoje se encontra a fonte luminosa em formato de Cruz de Malta. Pinto (2003, p. 188) explica que 
“o espaço seria destinado a contar, não apenas a história da Igreja da Sé, demolida em 1933, como também 
da cidade do Salvador”. Apesar de subterrâneo, o arquiteto propunha um painel ao lado da fachada da 
Catedral Basílica a fim de diminuir seu impacto visual na ambiência do sítio. 
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Figura 14: Croqui do estudo preliminar, realizado por Assis Reis 

 

 

Fonte http://www.acervoassisreis.com.br/praca-da-se/ (Acesso: abril de 2018) 

Parece claro que, apesar de alguns esforços para trazer à tona referências de como esse espaço teria um 
dia se conformado dentro do traçado do sítio, a consolidação do vazio prejudica a percepção do conjunto 
tombado, corrompendo os percursos dentro desse conjunto e, pior, sem conseguir estabelecer ali uma 
apropriação pelas pessoas que justifique a sua manutenção como local de lazer e permanência. No que se 
refere à opção de consolidação dos vazios urbanos de forma geral, Andrade escreve que: 

se constitui quase sempre em um equivoco, uma vez que compromete a leitura da 
morfologia urbana como um todo e dos edifícios vizinhos em particular, modificando a 
escala de sua percepção e muitas vezes deixando expostas grandes empenas laterais que 

jamais foram pensadas para serem vistas. (ANDRADE JUNIOR, 2006, p. 20) 

A recomposição desse tecido urbano fragmentado, mesmo que apenas em parte, potencializaria a 
percepção do conjunto arquitetônico histórico e a experiência urbana que a visita à ele nos proporciona. 
Isso nos leva a concluir que, na maioria dos caso, a opção mais acertada ao lidar com uma lacuna no tecido 
urbano é a de tentar amenizar seus danos paisagísticos, reinterpretando o conjunto circundante e tentando 
recompor a ambiência do sítio em questão.  
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REUSO NA ARQUITETURA MODERNA: UM PARADIGMA ATUAL DA 

TIPOLOGIA RESIDENCIAL 

REUSE IN MODERN ARCHITECTURE: A CURRENT PARADIGM OF RESIDENTIAL TYPOLOGY 

REUSO EN ARQUITECTURA MODERNA: UN PARADIGMA ACTUAL EN LA TIPOLOGÍA RESIDENCIAL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO:  

O presente artigo insere-se na temática do reuso na arquitetura, em especial da tipologia uni-familiar da arquitetura 

moderna brasileira, com base essencialmente nas teorias da preservação do patrimônio. Nesse caso, há a ideia comum 

de que ao implementarmos um novo uso aos edifícios em abandono garantirá a preservação da sua história e memória.  

De fato, no que refere-se a área do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de nossas cidades, o reuso de edificações é 

uma eficaz forma de preservação da sua história e memória, sendo defendido por diversos teóricos patrimoniais do 

mundo todo. Dentre os diversos escritores que trataram desse tema, destacaremos a francesa Françoise Choay (2011), 

que em seu livro “A alegoria do patrimônio” estudou vários pensadores, a exemplo de Viollet-Le-Duc (França), John 

Ruskin (Inglaterra) e Camillo Boito (Italia) que, por meio de seus estudos e pesquisas, colocaram a importância do reuso 

das edificações históricas para a preservação da edificação em si, como também na evocação da cidade. Nesse sentido, 

o presente artigo pretende, por meio da análise projetual de três residências: a Casa Castor Delgado Perez em São Paulo, 

a Casa de Walter Moreira Salles no Rio de Janeiro e a Casa José Franco Guimarães em Salvador, datadas da década de 

1950, revelar os meios para tornar um edifício de valor cultural salvaguardado através do seu reuso, uma vez que a 

construção civil e a especulação imobiliária, é responsável por grande parte da destruição desse patrimônio nas nossas 

cidades contemporâneas. Desta forma, pretende-se alertar sobre as formas inadequadas desse reuso ou reabilitação 

das edificações históricas, muitas vezes em desuso ou abandonadas nas nossas cidades, além da pouca valorização do 

campo da arquitetura e a pouca visibilidade da produção tão rica em Salvador. 

Palavras-chave: Reuso; Patrimônio Histórico; Arquitetura Moderna. 

ABSTRACT: 

This article is part of the reuse of architecture, especially the uni-familiar typology of modern Brazilian architecture, 

based essentially on theories of heritage preservation. In this case, there is the common idea that when we implement a 

new use of abandoned buildings, it will guarantee the preservation of its history and memory. In fact, in what refers to 

the area of Historical and Architectural Heritage of our cities, the reuse of buildings is an effective way of preserving its 

history and memory, being defended by diverse patrimonial theorists of the whole world. Among the many writers who 

dealt with this theme, we will highlight Françoise Choay (2011), who in her book "The Allegory of Heritage" studied 

several thinkers, such as Viollet-Le-Duc (France), John Ruskin Camillo Boito (Italy) who, through their studies and 

research, placed the importance of the reuse of historical buildings for the preservation of the building itself, as well as 

in the evocation of the city. In this sense, this article intends, through the design analysis of three residences: Castor 

Delgado Perez House in São Paulo, Walter Moreira Salles House in Rio de Janeiro and José Franco Guimarães house in 

Salvador, dating from the 1950s , reveal the means to make a building of cultural value safeguarded through its reuse, 

since construction and real estate speculation, accounts for much of the destruction of that heritage in our contemporary 
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cities. In this way, it is intended to warn about the inadequate forms of this reuse or rehabilitation of historical buildings, 

often in disuse or abandoned in our cities, in addition to the low value of the field of architecture and the poor visibility 

of the production so rich in Salvador. 

Keywords: Reuse; Historical Patrimony; Modern architecture. 

RESUMEN: 

El presente artículo se centra en la temática de reuso en arquitectura, en especial de la tipología unifamiliar de la 

arquitectura moderna brasileña, con base esencialmente en las teorías da preservación del patrimonio. En ese caso, 

existe una idea común de que al ser implementado un nuevo uso a los edificios en abandono se garantirá la preservación 

de su historia y memoria.  De hecho, en lo que se refiere al área de Patrimonio Histórico y Arquitectónico de nuestras 

ciudades, el reuso de edificaciones es una eficaz forma de preservación de su historia y memoria, siendo defendido por 

diversos teóricos patrimoniales de todo el mundo. Entre los diversos escritores que trataron de ese tema, destacaremos 

la francesa Françoise Choay (2011), quien en su libro “La alegoría del patrimonio” estudió varios pensadores, como 

Viollet-Le-Duc (Francia), John Ruskin (Inglaterra) y Camillo Boito (Italia) que, por medio de sus estudios e investigaciones, 

colocaron la importancia del reuso de las edificaciones históricas para la preservación de la edificación en si, como 

también en la evocación de la ciudad. En ese sentido, el presente artículo pretende, por medio del análisis proyectual de 

tres residencias: la Casa Castor Delgado Pérez en San Pablo, la Casa de Walter Moreira Salles en Rio de Janeiro y la Casa 

José Franco Guimarães en Salvador, datadas de la década de 1950, revelar los medios para considerar un edificio de 

valor cultural salvaguardado a través de su reuso, ya que la construcción civil y la especulación inmobiliaria, es 

responsable por gran parte de la destruición de ese patrimonio en nuestras ciudades contemporáneas. De esta forma, 

pretendemos alertar sobre las formas inadecuadas de ese reuso o rehabilitación de las edificaciones históricas, muchas 

veces en desuso o abandonadas en nuestras ciudades, además de la poca valorización del campo de la arquitectura y la 

poca visibilidad de la producción tan rica en Salvador. 

Palavras-chave: Reuso; Patrimonio Histórico; Arquitectura Moderna. 
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INTRODUÇÃO 
Enquanto em algumas cidades as residências unifamiliares são abandonadas ou demolidas para dar espaço 

a novos empreendimentos imobiliários, outros centros urbanos buscam, através de reusos adequados, 

revitalizar esses espaços dando a eles um novo caráter, que dentre outras coisas possibilitará a preservação 

desse acervo e a memória afetiva da cidade, a sua identificação e possibilidade de entretenimento. Por 

entendermos ser esse um dos grandes problemas da manutenção de exemplares significativos da arquitetura 

na atualidade, ao tratarmos da preservação do patrimônio, é justamente o seu desuso que acelera o processo 

de degradação do mesmo e dificulta a sua manutenção.  

Outra questão importante também é que o reuso pode ser uma eficiente maneira de se fazer uso do 

patrimônio arquitetônico existente em benefício da sustentabilidade, e por consequência, evitar cada vez 

mais novas construções nas cidades, outro grande problema que as metrópoles vem enfrentando na 

atualidade. A reutilização de edifícios e sua adaptação a novos usos, ampliação para adequação de novos 

programas é também uma possibilidade viável de implantação de novos equipamentos em centros urbanos 

adensados com raras ofertas de terrenos livres nas áreas mais consolidadas. Ao mesmo tempo, essa 

manutenção dos exemplares históricos  mantem elementos importantes na constituição do tecido e da 

paisagem urbana, assim como de seus elementos marcantes e significativos de sua cultura e sociedade local. 

Segundo a Carta de Veneza (1964), o seu artigo 1° trata do conceito de patrimônio histórico, reforçando a 

ideia de que não importa o porte da obra mas sim os valores nelas intrínsecos:  

“A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como 

o sitio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução 

significativa ou um acontecimento histórico. Entende-se não só as grandes criações, mas 

também as obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo uma significação 

cultural”. 

Dentre grandes criações e obras modestas, se encontram distintas obras residenciais modernas que 

apresentam valor como objeto e constituição plástico formal, assim como modestos exemplares que se 

tornam significativos pela originalidade, particularidade de abordagem projetual ou solução construtiva ou 

como elemento tipológico gerador de um tecido ou paisagem urbana. O conceito de reuso vem sendo 

debatido entre os teóricos desde a Revolução Industrial, período em que começaram as grandes 

transformações nas sociedades, e em contrapartida a degradação do meio ambiente natural e construído. 

Esse período será então um marco importante para a valorização do patrimônio histórico, onde diversos 

pensadores criaram uma consciência da sua importância, se posicionando de forma crítica diante do que 

estava por vir.  

Para possibilitar essa análise faz-se necessário contextualizar o Patrimônio Histórico e seu atual panorama, 

apresentando alguns conceitos analisados pela escritora francesa Françoise Choay, em seu livro “A alegoria 

do patrimônio” (2006). Com base neste, mostrou-se os pensamentos de intelectuais do período pós-

industrial que discorreram sobre o patrimônio, com um pensamento de grande importância até nossos dias. 

Dentre estes teóricos destacam-se Viollet-Le-Duc (França), John Ruskin (Inglaterra) e Camillo Boito (Itália), 

cujos pensamentos, de maneira geral, justificaram a importância do reuso das edificações, com destaque 

para as residenciais. Essas referências se apresentaram como subsídio para a análise das três residências, 

objeto deste artigo, sob o enfoque do reuso, além de levantar algumas questões que poderão servir como 
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orientação para o reuso dessas edificações, a fim de torná-las edificações de fato preservadas em seus valores 

mais intrínsecos.   

Segundo Choay, será justamente Jonh Ruskin (1818-1900), crítico de arte britânico anti-intervencionista, que 

no século XIX passa a chamar a atenção para a importância e o direito da preservação da arquitetura 

doméstica. Sendo ele também, juntamente com William Morris (1834-1896) “a conceber a proteção dos 

monumentos históricos em escala internacional e a mobilizar-se pessoalmente por essa causa”. Para além 

de características formais e estilísticas, essa produção mais modesta e comum revela modos de viver e usar 

o espaço doméstico, além que dar forma a grandes parcelas das cidades e sua paisagem construída. Nesse 

sentido, Choay relata o posicionamento de tais autores acerca da defesa de conjuntos urbanos constituídos 

de elementos modestos: 

“(...) criticando aqueles que se interessam exclusivamente pela “riqueza isolada dos 

palácios”, sonha também com a continuidade da malha formada pelas residências mais 

humildes: ele é o primeiro, logo seguido por Morris, a incluir os “conjuntos urbanos”, da 

mesma forma que os edifícios isolados, no campo da herança histórica a ser preservada” 

(Choay, 2006 p. 141) 

No início do século XX, e posteriormente a Ruskin, o italiano Gustavo Giovannoni (1873-1947) desenvolve o 

conceito de “arquitetura menor” que, segundo Choay (2006, p. 143) “[...] numa perspectiva mais geral, 

menos moral, mais histórica e estética, ultrapassa e engloba o conceito de arquitetura doméstica”. Essa 

ampliação é significativa por englobar uma produção arquitetônica atribuída a camadas sociais que vem 

sendo pouco contempladas na produção de discursos históricos e na presença material das cidades devido a 

valorização de edificações com caráter de monumentalidade e excentricidade. Entretanto para ambos a 

restauração de um edifício “[...] é atentar contra a autenticidade que constitui a sua própria essência. Ao que 

parece, para eles o destino de todo monumento histórico é a ruína e a degradação progressiva” (Choay, 2006, 

p. 155) 

Em contraponto as ideias de Ruskin, o francês Viollet-le-Duc (1814-1979), de posicionamento 

intervencionista, traz a ideia de que  “[...] Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é 

restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento” (Choay, 

2006, p. 156). A ideia de uma reconstituição daquilo que o objeto arquitetônico teria sido dentro de uma 

interpretação do pensamento da época, uma reformulação ideal do projeto, em detrimento a uma 

reconstituição hipotética do estado de origem. Essa busca pela pureza do estilo se torna, muitas vezes, uma 

correção que é também uma recriação do objeto a partir de um entendimento teórico e acadêmico da obra, 

dissociado de sua compreensão contemporânea a sua construção.  

Camillo Boito (1836-1914) por sua vez, estabeleceu os fundamentos críticos da restauração como disciplina, 

através dos conceitos de autenticidade, hierarquia de intervenções e estilo da restauração, fazendo uma 

síntese das ideias de Villet-le-duc e Ruskin, extraindo de cada um ideias opostas mas que somadas se 

tornariam a base do restauro moderno. 

“Ele enunciou um conjunto de regras que foram moduladas e aprimoradas - , por causa das 

destruições causadas pelos conflitos armados, a partir da Primeira Guerra Mundial – de 

acordo com a evolução das técnicas de construção – mas que, em sua essência, continuam 

válidas”. (Choay, 2006, pg. 167) 
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Em geral, os teóricos envolvidos com as questões do patrimônio edificado defendem o não abandono dessas 

obras que representam o passado, e que ainda se fazem presentes nos dias atuais, reafirmando que um dos 

meios mais efetivos de preservá-las é conferir novos usos as mesmas. Desse modo, as edificações 

classificadas como velhas e abandonadas podem ser reinseridas na paisagem urbana, com uma nova 

vitalidade e verdadeiros patrimônios culturais e arquitetônicos serem preservados. 

Nesse texto pretendemos trazer três exemplos de reuso dos espaços ligados ao patrimônio cultural, com 

propostas de um novo uso que auxilie na preservação da memória dos mesmos e possibilite a continuidade 

de vivências na sua espacialidade. Os casos se concentram no tema residencial, amplamente abordado pela 

produção moderna e usado como local de experimentação de novas ideias. O recorte na arquitetura 

moderna brasileira se deve ao fato de ser um tema mais recentemente abordado, ainda com poucas 

experiências frutíferas e significativas no recorte residencial, um tema que nem sempre tem o 

reconhecimento como de valor histórico e cultural. Selecionamos a tipologia residencial por ser essa menos 

comumente reutilizada e mais frequentemente apagada por demolições que dão espaço para a construção 

de novas edificações. Nesse sentido, temos como intuito constatar que não apenas um novo uso garantirá 

sua preservação, mas sim um uso adequado, pautado na compreensão da obra, em suas especificidades 

formais, espaciais e programáticas, como patrimônio cultural. 

Dentre o amplo e diversificado repertório de projetos residenciais do período optamos por analisar aqui três 

obras específicas: a primeira, uma residência no Rio de Janeiro, onde viveu por três décadas Walter Moreira 

Salles (1948), um projeto de Olavo Redig de campos em parceria com Roberto Burle Marx que hoje abriga o 

Instituto Moreira Salles/RJ; a segunda em São Paulo que foi a residência de Castor Delgado Perez (1950), 

projeto do arquiteto Rino Levi também em parceria com Burle Marx, transformada em uma galeria de arte; 

e a terceira a residência de José Franco Guimarães (1955), do arquiteto baiano Diógenes Rebouças elaborada 

em parceria com Assis Reis, transformada em bar e restaurante. Esta escolha fundamenta-se nos particulares 

arquitetônicos e propositivos de ambos projetos, no uso de técnicas empregadas, na escolha de materiais 

locais e, sobretudo, por serem obras pouco conhecidas e referenciadas.  

As residências também foram selecionadas pelo grau de importância desses projetos e da obra de seus 

respectivos arquitetos, Olva Redig de Campo no Rio de Janeiro, Rino Levi em São Paulo e Diógenes Rebouças 

em Salvador. Segundo Nivaldo Andrade, 

“[...] em Salvador, o arquiteto de maior influência e produção na época foi Diógenes 

Rebouças que foi responsável por importantes projetos locais, a exemplo do Estádio da 

Fonte Nova (1941-43), o Hotel da Bahia (com Paulo Antunes Ribeiro, 1947-49), a Escola-

Parque (com Hélio Duarte, 1947-56), estes dois últimos em parcerias com os arquitetos 

cariocas”. (ANDRADE JUNIOR) 

Essa inquietação em relação a questão colocada, ocorre também a partir da constatação do desinteresse 

pelo passado e o entusiasmo pela contemporaneidade e por tudo que represente o progresso, muitas vezes 

valorizando de forma equivocada a cultura estrangeira. Desinteresse esse demonstrado não somente pela 

sociedade como também pelo poder público que, de uma maneira geral, não demonstra conhecimento nem 

interesse por essa problemática, inclusive no que diz respeito a salvaguarda desses exemplares. Em nível 

nacional, encontramos apenas poucos exemplos de tombamento de residências, como é o caso da Casa das 

Canoas, do arquiteto Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, e a Casa Santa Cruz em São Paulo, do arquiteto 
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ucraniano radicado no Brasil, Gregori Warchavchik, entre alguns outros casos. Em Salvador ainda não temos 

exemplos de salvaguarda ou tombamento de edifícios uni-residenciais.  

1. ALGUNS CASOS BRASILEIROS 
Podemos afirmar que a Arquitetura Moderna Brasileira é a produção de maior expressão e reconhecimento 

como manifestação cultural na história da arquitetura do Brasil, seja no viés da Escola Carioca ou Paulista, ou 

nas abordagens ditas “regionalistas” que interpretam e adaptam predicados modernos, vertente ainda 

pouco estudada e reconhecida. Esse reconhecimento, justo, se deve principalmente pelo fundamento dessas 

obras nas raízes nacionais e por uma interpretação original que criou novos elementos arquitetônicos e 

compositivos. Uma forma de rememorar de forma intencional, abstrata e nada óbvia uma base vernacular e, 

muitas vezes, intuitiva. Um processo de projeto que interpõe materiais naturais e industrializados, 

procedimentos novos e antigos, dentro de um raciocínio moderno. 

Outra qualidade reconhecida nesta produção é a manipulação franca da espacialidade, concebida e pensada 

junto a forma, volume e elementos de composição em contraposição a uma espacialidade resultante de uma 

distribuição funcional do programa ou de uma composição estilística. A liberdade volumétrica possibilitada 

pelas novas técnicas construtivas conduziu a novas espacialidades, relações visuais dentro e fora dos 

edifícios, permitindo também uma interação contínua com as áreas livres através da abertura de grandes 

vãos. Essa apreensão do objeto arquitetônico e da espacialidade como um todo promoveu também uma 

integração entre campos criativos de atuação e a parceria entre arquitetos e paisagistas e artistas plásticos. 

Desse modo, a concepção do edifício passa a ser pensada em relação ao todo e junto com os demais aspectos 

que abrangem a obra, sejam obras que compõem também seu interior ou o exterior e sua paisagem. 

A proximidade temporal aponta ainda o pouco reconhecimento de muitas de suas obras, ao mesmo tempo 

em que muitas já se tornaram ícones e vem sendo estudadas por pesquisadores do mundo inteiro. Por esse 

motivo, as intervenções de manutenção, recuperação e adaptação desses edifícios ainda podem ser 

consideradas experiências recentes, que já apontam algumas dificuldades e impasses. A primeira delas é a 

mudança no processo de fabricação de certos elementos industrializados e produzidos de forma seriada, 

como esquadriais, revestimentos peças em argamassa armada e a dificuldade, e porque não dizer falta de 

sentido na sua essência, de reproduzir poucos elementos de reposição. A segunda é a presença de painéis, 

azulejos e outros elementos artísticos que tinham um papel compositivo na espacialidade e que são únicos 

e não reproduzíveis. Por fim, ainda que próximos temporalmente, apresentam, muitas vezes, estruturas que 

já não atendem aos modos de viver contemporâneos, seja quanto ao aspecto programático, pela 

infraestrutura ou as suas instalações (elétricas, ar-condicionado, etc). 

As obras residenciais se mostram particularmente enquadradas nessas dificuldades. Primeiro pelo fato de 

manterem uma estrutura programática que já não é compatível com o modo de viver contemporâneo, 

demandando manutenção e custo difíceis de arcar. Segundo pelo fato de ocuparem terrenos, muitas vezes 

generosos, que rapidamente se tornam alvo da especulação imobiliária devido à escassez de áreas livres, 

especialmente em áreas mais nobres de cidades consolidadas urbanisticamente. Há um paradoxo, se por um 

lado os terrenos são generosos quando livres, permitindo a construção de edifícios de maior porte, por outro 

lado, a escala da casa é insuficiente para esses edifícios e excessiva para a moradia nos moldes 
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contemporâneos. Outra questão é a natureza de sua espacialidade, fragmentada em pequenos ambientes 

que dificultam a sua adaptação a um uso público cultural, ainda que as casas modernas já apresentem menor 

fragmentação que exemplos anteriores. 

A despeito de tais dificuldades, alguns casos de reuso vem sendo adotados em casas modernas de forma 

respeitosa e qualitativa reforçando o seu valor e a importância deste programa na produção moderna como 

um todo.  Distintos casos vêm crescendo em número no mundo, os novos usos se concentram 

predominantemente em institutos de pesquisa, centros culturais e espaços para eventos. A preservação e 

manutenção de tais exemplares se torna particularmente significativa pelo fato de as casas terem sido local 

de experimentação desses arquitetos, se configurando muitas vezes como objetos manifesto e lugar de teste 

para novas abordagens de projeto, construções de espacialidades, configurações de programa, processos 

construtivos e de produção. Nesse sentido, o reuso tem sido uma oportunidade de continuidade viva desses 

objetos também no Brasil, como apontam alguns casos apresentados a seguir. 

1.1. Residência Walther Moreira Salles 
O edifício que hoje abriga a sede do Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro é um projeto de Olavo Redig 

de Campos com projeto paisagístico de Burle Marx concebidos originalmente como residência do 

embaixador Walter Moreira Salles em 1948. Localizada na Gávea, foi construída em um local remanescente 

de uma chácara, em um momento em que o bairro era ainda pouco adensado. Este projeto guarda 

especificidades que remetem a trajetória de seus autores, ao perfil e modo de viver do cliente e ao contexto 

temporal. Nesse sentido, apresenta elementos arquitetônicos e compositivos, materiais, espacialidades, 

escala e programa que interpõe características modernas e ecléticas.  

O volume e elementos compositivos que compõem a fachada principal, especialmente no acesso, 

apresentam uma linguagem mais clássica e austera do que moderna (Fig. 01) que remetem a referências 

italianas oriundas da formação do autor em Roma e da posição social do cliente. Essa linguagem se compõe 

na escala presente no pé-direito elevado da entrada, uso da simetria marcada por dois pilares revestidos por 

mármore contra o fundo vermelho, no predomínio de cheios sobre vazios, nos apoios de guarda-corpo em 

mármore, no piso de malha losangular em branco e vermelho. Ao mesmo tempo, as aberturas da biblioteca 

e sala íntima para o exterior têm fechamentos em treliçados e brises de madeira (Fig. 02), elementos 

tipicamente adotados pela Escola Carioca Moderna como elementos que interpretam os elementos coloniais 

luso-brasileiros. Os conhecidos cobogós do edifício (Fig. 03) são também um exemplo desse entretempos em 

que se situa a residência, uma interpretação particular e austera do elemento moderno. 
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Figura 1, 2 e 3: acesso principal (2015); detalhe da fachada principal com aberturas da biblioteca e sala íntima (2015); cobogós da fachada 
principal (2016)                       

Fonte: fotos da autora 

Além dos elementos já citados, o partido adotado no edifício, elementos distintos de fechamento, o esquema 

de circulação, o volume anexo na área de lazer (Fig. 04), o desenho da piscina e os jardins de Burle Marx 

compõem a residência como um objeto moderno. Em contraposição a face de acesso do edifício, toda a face 

interna, voltada para o pátio, é dotada de características da Escola Carioca. As faces internas variam em 

fechamento de vidro com portas de correr na face que recebe o sol da manhã e a face oposta protegida com 

brises verticais móveis e treliçados de madeira para a proteção do sol da tarde e resguardo da circulação 

íntima que formam painéis geométricos no acesso externo a ala íntima (Fig. 05). A ligação externa entre as 

alas social e íntima é feita por meio de uma circulação aberta, protegida por uma marquise sinuosa 

semelhante a usada por Oscar Niemeyer na Casa de Baile, no conjunto projetado na Pampulha (Fig. 06). A 

face externa posterior do edifício também tem suas aberturas protegidas por venezianas e treliçados de 

madeira para permitir o controle da luz da manhã nos quartos (Fig. 07).  

         

Figura 04, 05, 06 e 07: anexo de lazer e piscina (2010); acesso externo a área íntima (2015); marquise que conecta área íntima e social 
externamente (2016); face externa posterior (2015) 

Fonte: fotos da autora 

Ainda que o projeto siga alguns eixos ortogonais, a planta baixa segue algumas deflexões que ajustam o 

partido a topografia do terreno nos blocos íntimo e de serviço, abrindo também o pátio para a área de laser 

e piscina. O partido da casa se organiza ao redor de um pátio limitado pelos setores íntimo e social e pela 

marquise, que conecta os respectivos setores ao mesmo tempo em que separa o pátio interno da área de 

lazer (Fig. 08). A ala social (entrada, biblioteca e sala íntima), sala de jantar, e o Salão (perpendiculares a ala 

social e opostos entre si) se abrem para este pátio, expandindo e conectando as áreas de receber da casa, 

amplamente usadas pelo cliente. O modo de morar de Walther Moreira Salles definiu um programa ainda 

aproximado do programa dos palacetes ecléticos, mais extenso e dotado de distintas áreas sociais, que 

circundam três lados do pátio e facilitaram a adaptação do edifício para um instituto com áreas de exposição.  
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Ao longo dos trinta anos de uso da casa diversas alterações foram feitas no projeto original: acréscimo na 

área de serviço, fechamento de terraços e novas paredes divisórias na área íntima, além de um edifício anexo 

de apoio a área da piscina. Apesar de ter sido projetado pelo próprio Olavo Redig de campos, o volume 

apresenta uma linguagem bastante distinta do volume original. Ainda que apresente uma linguagem e 

volumetria alinhada a produção da Escola Carioca, se aproxima mais da sinuosidade e expressão plástica da 

produção de Oscar Niemeyer (Fig. 09). 

    

Figura 08 e 09: Setorização da casa; vista da casa da área de lazer                         
Fonte: esquema gráfico com base na planta baixa publicada em MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil, Rio de Janeiro, Aeroplano, 

1999. P. 69-71; foto da autora. 

O projeto de paisagismo dos jardins é de autoria de Roberto Burle Marx, mas ambos os autores interferiram 

nos projetos da casa e jardim, um hábito comum de Burle Marx de projetar em conjunto com seus parceiros 

e compreender a espacialidade como um todo que abrange área livre e construída criando uma forte relação 

entre ambos. O desenho do jardim tem origem em uma pintura a guache com linhas sinuosas e orgânicas 

com distintas cores diferenciadas por variedades materiais, água e vegetais, predominantemente tropicais, 

que ganham tridimensionalidade no espaço, seja por massas arbustivas, copas generosas ou troncos 

verticais. O jardim a frente da varanda limitada pelos cobogós configura um ambiente com desenho 

geométrico reforçado pelo contraste das cores da vegetação. O desenho dos canteiros, como um todo, cria 

distintos microambientes de diferente caráter que trazem cada espacialidade aberta projetada pra uma 

escala familiar.  

Originalmente desenhado por Burle Marx, o pátio interno seguia um desenho orgânico com variações de 

pedra portuguesa e canteiros orgânicos. Uma reforma feita pela família, alterou o piso do pátio por placas 

de concreto e foi implantou um chafariz central (Fig. 10) que destoam radicalmente da proposta original, 

estando assim mantido até os dias atuais (IMS, 2009). Painéis de azulejo, também muito presentes na 

produção da Escola Carioca, compõe as áreas abertas, sejam a partir de temas abstratos (Fig. 12), como na 

entrada, ou o grande painel que oculta o bloco de serviço e limita o lago com a representação cubista das 
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lavadeiras (Fig. 13). Esse grande painel se alinha as obras de seu mestre Portinari. Os azulejos estão também 

presentes no interior, compondo o ambiente da sala íntima que, junto ao piso de ladrilho hidráulico, 

remetem a corrente neocolonial brasileira.  

    

Figura 10, 11, 12 e 13: chafariz do pátio interno; pátio interno e hall; azulejos da entrada; painel com tema das lavadeiras                         
Fonte: fotos da autora. 

Após quinze anos de desuso, a casa passou por um processo de reforma e adaptação da casa para o Instituto 

Moreira Salles que seguiu de 1995 a 1999. Todo processo passou por etapas de pesquisa do projeto, seus 

elementos arquitetônicos significantes para sua identidades e estudos de viabilidade que afirmavam a 

vocação do edifício para um novo uso de instituto e centro cultural por suas características espaciais e 

qualidades arquitetônicas. Nesse sentido, a ideia era de instalar o Instituto Moreira Salles em um local que, 

por si só, se configurasse como uma expressão cultural representativa da produção artística brasileira, 

conferidas pelo conjunto espacial e arquitetônico configuradas pelo complexo construído e jardins da casa. 

A implementação de um equipamento público na casa a tornaria acessível a população, publicizando também 

todo o seu complexo. Esse processo foi viabilizado com recursos da instituição, mantida pelo Unibanco, e 

pela Lei de Incentivos Fiscais do Ministério da Cultura. 

Esse processo de reforma teve como objetivo a adaptação do edifício em contraposição a uma restauração 

que retornasse ao edifício ao seu projeto original, ainda que o processo tenha buscado reforçar elementos 

significativos da ideia original do projeto. Nesse sento, foi feita a restauração da área social, que permanecia 

pouco alterada, a remoção de alguns acréscimos que desconfiguravam aspectos significativos e particulares, 

especialmente nas fachadas, além da retirada de algumas paredes que fragmentavam o espaço íntimo 

dificultando a adaptação ao novo uso. Para a implementação de um programa mais extenso, foram mantidos 

alguns acréscimos (como do setor de serviço) e propostos outros, como no caso da sala de jogos e depósito 

ampliado para o uso de um auditório/sala de cinema.  

A sala íntima recebeu um anteparo na sua face envidraçada, assim como algumas aberturas, para a obtenção 

do controle lumínico e espaço para expor. Para as novas instalações de sistemas de segurança e ar-

condicionado foi necessário usar o espaço entre a laje e o telhado cerâmico como um piso técnico, além de 

outras áreas técnicas. A casa pode ainda ser facilmente reconhecida e seu projeto original identificado devido 

ao respeito a vocação do edifício e a analogia feita entre usos novos e antigos de modo a evitar grandes 
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alterações. O espaço da cozinha mantém o café e restaurante, as salas e quartos se tornaram espaços 

expositivos, a chapelaria se mantem como guarda-volumes e balcão de informações, a rouparia recebeu a 

loja do IMS e o setor de serviço, assim permanece como setor administrativo. O IMS oferece visitas guiadas 

a casa que contam a sua história através da vivência e de antigas fotografias de seus ambientes. 

Posteriormente foram acrescidos ainda dois edifícios anexo para ampliar as áreas expositivas em uma área 

livre e distante visualmente do edifício original. 

1.2. Residência Castor Delgado Perez  
O edifício que hoje abriga a Galeria Luciana Brito em São Paulo é um projeto de Rino Levi, Luiz Carvalho 

Franco e Roberto Cerqueira César com projeto paisagístico de Burle Marx concebidos originalmente como 

residência de Castor Delgado Perez em 1958. Localizada no bairro Jardim Europa, concebido como bairro-

jardim, amplamente arborizado e com grandes lotes destinados a classe média. Este projeto guarda 

especificidades que remetem a trajetória de seus autores e ao contexto temporal. Nesse sentido, apresenta 

uma postura projetual característica da obra residencial de Rino Levi, uma concepção que reforça a 

interioridade, intimidade e privacidade através de uma linguagem constituída de materiais pré-fabricados 

organizados através de uma geometria da simplicidade (Fig 14 e 15).  

    

Figura 14 a 15: gabinete voltado para o jardim (2018); detalhe do jardim com a sala de estar ao fundo   
Fonte: fotos da autora |acervo de projetos FAU USP 

Há nos projetos residenciais de Rino Levi uma postura em relação a cidade tradicional que reforça e reafirma 

a sua composição em quadra, rua e lote através do conjunto de objetos construídos como não-monumentos 

que tem origem na sua formação na Scuola Superiore di Architettura di Roma nos anos 20. Aluno de Marcelo 

Piacentini, Rino Levi absorveu um posicionamento de defesa do tecido da cidade, construído de uma certa 

variedade uniforme, simples e recatada de edifícios alinhados a rua, distintos dos isolados monumentos 

modernos, marcantes pela sua expressão plástica (GONSALES, 2001). Nesse sentido, construiu sua base de 

atuação e posicionamento em defesa de uma “arquitetura menor”, mais íntima e sensível que revela suas 

qualidades na sua interioridade.  

Ainda que seus projetos residenciais inseridos em contextos urbanos com lotes tradicionais não tenham 

grande expressão volumétrica e serem concebidas, muitas vezes, como empenas cegas ou superfícies 

neutras, a fachada da Residência Castor Delgado Perez evidencia uma inflexão. Dois volumes avançam do 
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plano principal do volume criando um jogo de cheios e vazios evidenciado pelo contraste de cores entre o 

fundo branco, o volume do pátio fechado com tijolos cerâmicos na sua cor natural e o volume suspenso de 

serviço que cobre a garagem. O desalinhamento entre os volumes acentua a percepção de cada um, 

destacando o volume suspenso que avança ainda além do bloco que contém o pátio e a garagem. 

      

Figura 16: acesso principal da casa (2018) 
Fonte: fotos da autora 

O partido predominante de suas obras residenciais, como é o caso desta residência, também tem referência 

na sua origem e formação italiana, a casa-pátio, uma reinterpretação ampliada do pátio mediterrâneo a partir 

da espacialidade, uma postura bastante recorrente na vertente moderna da Escola Paulista (COSTA e CUNHA, 

2015). De forma distintiva dos demais arquitetos paulistas, Rino Levi aponta um alinhamento maior a 

referência italiana, nas suas casas todas as aberturas são exclusivamente voltadas para o interior, de modo 

que a iluminação e a ventilação dependem diretamente dos vazios criados pelos pátios. Os vazios têm 

também a atribuição de separar as funções e os usos, mais ou menos distribuídos nos distintos volumes. 

Há nesta obra, uma sequencialidade entre espaço aberto e construído, evidenciado na interação entre a área 

social e os pátios contíguos pela proporção dimensional equivalente entre as partes, a continuidade a partir 

do alinhamento entre forro e o pergolado do pátio e nível de pisos interno e externo (Fig. 17). A sutil fronteira 

entre os ambientes dado por um pano de vidro contínuo de face a face dos ambientes garante a continuidade 

visual nos espaços centrais do edifício. Nesse sentido, os ambientes se expandem e se multiplicam na 

sobreposição das suas espacialidades (Fig. 18). Os eixos de circulação ao redor do pátio são abertas e se 

configuram como elementos de transição, como nas casas-pátio italianas, sendo algumas limitadas por 

elementos vazados que possibilitam a entrada de luz, ventilação e uma visibilidade reduzida que dá 

privacidade quando desejada. 
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Figura 17 a 18:  detalhe do pátio que separa a sala de estar do setor de serviço (2018); mesmo detalhe na época do seu uso como residência  
Fonte: fotos da autora | acervo de projetos FAU USP 

Na Residência Castor Delgado Perez (Fig. 19), o partido se organiza a partir do perímetro do lote, com a 

subtração dos afastamentos necessários ao cumprimento da legislação urbana. Esse volume retangular tem 

no afastamento frontal o primeiro pátio, em parte aberto como jardim de acesso, em parte limitado por um 

volume de tijolos vazados que configura um pátio de serviço. O volume em si apresenta mais dois pátios 

transversais ao maior lado do terreno e paralelos a fachada principal que constituem os dois pátios sociais 

que limitam a área social e a separam da área íntima. Um quarto pátio se relaciona com a área íntima e a 

separa do anexo que contém o salão de festas. Duas alas laterais mais estreitas criam áreas de transição, a 

esquerda entre o acesso e o social e entre o setor social e o íntimo e a direita áreas de serviço e uma copa 

que faz transição entre o setor social e o íntimo. Nas laterais que compõe o espaço do afastamento duas 

circulações: uma de serviço à direita e à esquerda um acesso direto da entrada ao pátio íntimo que dá acesso 

ao anexo. 

Outro elemento que se destaca é a localização do setor de serviço, principalmente os quartos de serviço que 

compõem um volume que se precipita sobre a fachada a nível superior ao térreo (CARRANZA, 2017, p. 99), 

diferindo-se da tradicional edícula no fundo do quintal e separada da construção principal. Ao mesmo tempo, 

mantém a tradição de independência dessa área com as demais da casa e define um acesso direto ao serviço 

e íntimo sem necessariamente cruzar o ambiente social. Apesar de compor a fachada principal da casa, esse 

volume encontra-se totalmente cego, tendo as suas fenestrações voltadas para a orientação norte. O Acesso 

a esse setor ocorre ao lado da garagem que também está voltado para face principal do terreno, e portanto 

conecta-se direto com a rua. 
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Figura 19:  Setorização da casa, situação anterior ao projeto de adaptação                       
Fonte: esquema gráfico com base na planta baixa publicada em COSTA, Ana Elísia da; CUNHA, Marcio Cotrim. O pátio no Brasil: da casa moderna 

à contemporânea. In Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 101.07, Vitruvius, jun. 2015 

Ao mesmo tempo em que afirma a referência a casa-pátio italiana, se utiliza de algumas estratégias e 

soluções que estão presentes na obra de arquitetos como Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe e tem 

origem nas referências orientais apresentadas por Bruno Taut. Entre algumas soluções estão a flexibilidade 

quanto a organização e adaptação, fluidez espacial e continuidade entre interior e exterior, como 

características da obra de Wright, a divisão da área social por meio do volume da lareira que passa a agregar 

outras funções ou elementos e a divisão de cômodos com armários. Quanto à obra de Mies, a economia de 

traço, simplicidade elementar, uma espacialidade vazia e quase expositiva, o uso do piso contínuo. Por outro 

lado, a relação do edifício com a natureza presente no espaço externo, é distintiva da postura de Wright, se 

constitui como uma relação de complementaridade, sendo também o elemento natural controlado e 

projetado (Fig. 20), neste caso um projeto de Roberto Burle Marx (BRUAND, 2003). 

 

Figura 20: acesso principal da casa; detalhe do pátio central com cobogós da fachada principal (2018) 
Fonte: fotos da autora 
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Considerada uma das obras residenciais mais significativas da obra de Rino Levi, por suas qualidades 

arquitetônicas e especificidades autorais, a casa foi tombada em 1995, em nível estadual, pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) e 

posteriormente em 2017, em nível municipal pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP). Ao longo dos anos, a casa se manteve 

em bom estado de conservação e em 2016 foi reaberta para um novo uso público, dando espaço a Galeria 

Luciana Brito, após um projeto de restauro e adaptação do escritório Piratininga Arquitetos Associados. A 

intenção da proprietária era propor uma forma distintiva de expor, onde a obra pudesse interagir com o 

edifício e a cidade, além de publicizar o acesso a casa. 

Assim como muitas outras casas modernas, o edifício apresenta qualidades arquitetônicas e caracteríscas 

espaciais que tornam viável a sua adaptação para um novo uso, composto predominantemente de espaços 

expositivos. O projeto de adaptação teve como objetivo alterar o mínimo possível o projeto original 

mantendo a sua espacialidade e restaurar alguns de seus aspectos e elementos originais, como a 

recomposição de todo o jardim sob responsabilidade de Klara Kaiser, Koiti Mori e André Paollieloeto e a 

restauração de muitas peças pré-fabricadas, a fim de evitar a sua substituição por elementos novos. Ao longo 

do desenvolvimento foram feitas algumas prospecções e consultas aos estudos de cor e materiais do artista 

plástico paulista Francisco Rebolo que foi responsável por toda a palheta cromática da casa e alguns painéis 

decorativos que foram recuperados. O projeto, portanto, se fundamenta na pesquisa sobre o projeto, sua 

espacialidade e sua materialidade. 

Para a viabilidade do novo uso, foram necessárias algumas alterações pontuais. A mais significativa é a 

alteração do sistema de fluxos internos da casa que aconteciam lateralmente, sendo o eixo da direita 

interrompido pela área de serviço, como já mencionado. Com objetivo de criar um fluxo de circulação 

contínuo, foi criado um eixo que atravessa os jardins através da abertura de uma porta nova na parede de 

elementos vazados que separa um dos pátios sociais da área íntima que se encaixa na modulação resultante 

dos elementos. Nos jardins foram colocadas grelhas metálicas no piso criando um eixo de circulação para um 

percurso contínuo através dos ambientes.  No volume do setor íntimo algumas paredes foram removidas e 

as aberturas para o exterior foram alteradas para duas portas de acesso ao pátio (Fig. 21), assim como no 

anexo que recebeu as mesmas aberturas simetricamente (Fig. 22). Esses volumes foram os mais alterados e 

receberam um tratamento neutro de modo a se diferenciar do original, uma postura que se repete em todo 

o projeto. Foram também instalados trilhos de iluminação para a especificidade do novo programa. 
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Figura 21 e 22: acesso a novo espaço expositivo (2018); detalhe do espaço entre o corpo principal da casa e o novo espaço expositivo (2018);  
Fonte: fotos da autora 

A partir de visita realizada a obra verificou-se que, para atender ao novo programa de galeria de Arte, foi 

acrescida a área ao volume na parte posterior do terreno, voltado para o setor íntimo, mas afastado deste, 

o que não comprometeu com a sua volumetria original e com a sua relação com o bloco principal. Apesar da 

implementação de um novo uso a casa, nota-se que a mesma se encontra em ótimo estado de conservação, 

e que seu reuso como uma galeria de arte não descaracterizou o bem, ao contrário agregou valor pela da 

preservação da sua memória e a possibilidade de visitação que a torna um bem público e acessível a todos.  

Com projeto de reforma desenvolvido pelo escritório Paulista Piratininga Arquitetos Associados, a Galeria 

Luciana Brito, criada em 1997, muda de endereço. Apesar desse novo espaço tratar diretamente com a arte, 

e de toda a preocupação com a conservação das características arquitetônicas originais da casa, em seu site 

a galeria não menciona o valor arquitetônico deste espaço, nem cita o projeto original ou o autor do projeto, 

destacando essa conservação como um fato relevante. Entretanto, em nota na Folha de São Paulo, na edição 

do dia 23 de março de 2016, as proprietárias destacam o fato de estarem ocupando um edifício histórico: 

"Ficamos entusiasmadas em recuperar um espaço histórico da cidade e transformá-lo em galeria de arte", 

diz Luciana.  

Outro fato relevante, evidenciado pelas proprietárias, é de estar ocupando uma residência, o que também 

determinaria uma mudança de conceito dos espaços expositivos: 

“Há dois anos comecei a pensar para que tipo de espaço gostaria de ir. Até que encontrei 

essa casa modernista de 1958, a Residência Castor Delgado Perez, que é histórica. Iniciamos 

um processo de recuperação [o projeto é do escritório de arquitetura Piratininga] e 

começamos a pensar em como usar esse espaço como galeria de arte. Ficamos 

entusiasmados porque estamos mudando o conceito de cubo branco. Agora não será mais 

uma arquitetura neutra. Acho um projeto arrojado neste sentido, pois as galerias 

geralmente buscam lugares mais neutros” 1. 

                                                           
1 Disponível em /www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/03/1753920-galeria-luciana-brito-muda-para-imovel-tombado-leia-

entrevista.shtml. Acesso em 01/06/2018. 
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1.3. Residência José Franco Guimarães  
O edifício que hoje abriga um restaurante tradicional da cidade foi originalmente um projeto de Diógenes 

Rebouças em parceria com Assis Reis para a Residência de José Franco Guimarães, concebido em 1955 em 

Salvador. Localizada no bairro da Barra, esta casa estava inserida em um loteamento residencial de alto 

padrão, nomeado Jardim Ypiranga, que reunia alguns notáveis personagens da história e da sociedade 

baiana. Os projetos residenciais de Diógenes, talvez sejam a face menos conhecida e valorizada de sua obra 

e têm sofrido sistematicamente descaracterizações e demolições, tendo hoje poucos exemplares ainda 

existentes e, de fato reconhecíveis. Este projeto guarda especificidades que remetem a trajetória de seus 

autores e ao contexto baiano, especificamente ao modo do moderno ser baiano. 

A modernização, os processos de urbanização e a difusão do transporte público da cidade de Salvador 

ocorrem entre as décadas de 40 e 50, época em que o Cacau era o principal produto de exportação da Bahia, 

fato que ocorrerá até os anos 60 (CARVALHO e PEREIRA, 2008). Ainda que a cidade inicie um movimento de 

abertura de vias, ligações entre bairros, construção de praças e espaços públicos, é a partir da década de 50 

que se inicia um processo de industrialização no estado da Bahia, consolidado na década de 60 (RIBÉRIO, 

2004). A descoberta de petróleo, a criação de um polo petroquímico, a intervenção estatal e a abertura da 

Rio-Bahia é que irão consolidar esse processo. Ao mesmo tempo, na primeira metade do século XX há um 

forte movimento pela escola nova e pela fundação da Universidade da Bahia, centrados respectivamente em 

Anísio Teixeira e Edgar Santos, focados na ideia da educação e cultura como geradores de progresso social, 

um pensamento que permeava todo o período moderno. 

Nesse contexto, se dá em 1949 a abertura da Avenida Centenário, a primeira “Park Way” de Salvador, uma 

das grandes vias de conexão de pontos significativos e distantes da cidade que facilitará o acesso ao Jardim 

Ypiranga. Nesse mesmo ano, Diógenes Rebouças dá entrada ao processo de alvará do projeto desse 

loteamento, também de sua autoria em parceria com Assis Reis, que irá se efetivar em 1950 nas margens da 

orla, na Avenida Oceânica, via de ligação que contorna a costa soteropolitana do bairro da Barra até o bairro 

de Ondina. Esse projeto tinha seu traçado fundamentado no ideário das “Cidades-Jardins” de Ebenezer 

Howard, como também uma forte valorização das áreas verdes, sendo seu projeto paisagístico elaborado 

por Roberto Burle Marx. O loteamento abrigou várias casas modernas desse mesmo período (Fig. 23) que 

tiveram um papel relevante na difusão da linguagem moderna na Bahia, sendo algumas delas desenvolvidas 

por ambos os arquitetos, parceiros durante muitos anos.  
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Figura 23: Vista aérea da Av. Oceânica e o do Morro Ipiranga, ano? 
Fonte: Acervo FMLF 

Dentre estas casas podemos destacar duas, a do banqueiro Fernando Góes (Fig. 24), a do diretor dos Diários 

Associados e colecionador de Arte Odorico Tavares (Fig. 25) e, que assim como a residência do economista 

Rômulo Almeida (Fig. 26) localizada na Pituba, são projetos onde o repertório moderno recebe intervenções 

para uma adequação ao contexto configurando “um modo moderno de ser baiano”. Os primeiros projetos 

residenciais de Diógenes apresentavam um alinhamento com a produção da Escola Carioca e o repertório de 

Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy através do uso de pilotis, telhado borboleta, rampas e 

cobogós (ANDRADE JÚNIOR et al, 2016). Em um segundo momento a postura de Diógenes se aproxima a de 

Lúcio Costa em busca de um repertório que interponha um raciocínio compositivo moderno a uma base 

vernacular que traz de volta elementos tradicionais como gelosias, venezianas, telhados cerâmicos com 

beiral e treliçados de madeiras. 

     

Figura 24, 25 e 26: Residências Fernando Góes, Odorico Tavares e Rômulo Almeida 
Fonte: Acervo pessoal de Assis Reis; Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia; Acervo CEAB-FAUFBA 

Na Residência Fernando Góes (1955), a proximidade com o projeto, o partido arquitetônico e os elementos 

presentes na Residência Saavedra de Lúcio Costa são claras: volume de base em pedra combinado com parte 

do edifício suspenso por pilotis, o desenho das pequenas aberturas, uso da trama de madeira na gelosia, uso 

do telhado cerâmico, espacialidade interna, uso das varandas. No caso da Residência Odorico Tavares (1956) 

há um alinhamento claro com as tramas geométricas de madeira com venezianas frequentes nos 

fechamentos das fachadas internas de sobrados coloniais do Maranhão e também presentes em exemplares 
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da arquitetura popular portuguesa. Assim como o leve avanço do corpo do volume superior para fazer 

cobrimento da circulação aberta do pavimento inferior.  

A Residência Rômulo Almeida (1950) já mostra uma concepção plástico volumétrica mais alinhada com a 

vertente moderna Corbusiana, adotada pela Escalo Carioca, usando um jogo de cheios e vazios mais 

marcante e evidenciado por um jogo de volumes que avançam do alinhamento da fachada além de dois 

volumes destacados em balanço. O uso de grandes aberturas e o pilotis em parte do edifício também reforça 

o alinhamento, postura também presente em projetos anterior do autor. Ao mesmo tempo, utiliza telhado 

cerâmico com beiral mesclando trechos em duas águas e outros em uma água e a varanda. Seu partido é 

organizado por um pátio central, postura incomum na obra do arquiteto, e uma planta em “U” concentrando 

no pavimento térreo as áreas sociais e de serviço, além de um dos quartos e no pavimento superior a área 

íntima (ANDRADE JÚNIOR et all, 2016). Este projeto residencial parece ser o mais alinhado, quanto a 

composição volumétrica, da Residência José Franco Guimarães. 

O projeto encomendado pelo Dr. José Franco Guimarães, foi desenvolvido no escritório do mestre Diógenes 

Rebouças, em 1955, e construção finalizada em 1956, tendo como colaborador o arquiteto Assis Reis em seu 

desdobramento (Fig. 27). A composição volumétrica, assim como no caso anterior, apresenta um jogo de 

cheios e vazios através do deslocamento a frente do alinhamento da fachada pelo volume superior. O partido 

se compõe de dois volumes prismáticos de predominância axial horizontal, deslocados entre si no sentido 

frente e fundo e lateralmente de forma mais expressiva. O deslocamento lateral cria um vazio no pavimento 

térreo que dá acesso a parte posterior do terreno e constitui o pilotis que sustenta o volume superior. Na 

lateral oposta, o deslocamento gera um terraço descoberto acessado pelo pavimento superior. Nesta casa, 

as aberturas são reduzidas em relação ao projeto anterior, o uso do telhado cerâmico de duas águas se 

reafirma e as esquadrias de madeira e vidro retomam as venezianas no trecho superior, como “bandeiras”. 

    

Figura 27 e 28: Vista lateral da casa próximo a sua construção  e em 2010                          
Fonte: Acervo Assis Reis 

A casa era composta por dois volumes sobrepostos perpendicularmente com volumetria retangular, 

desalinhados na sua fachada frontal, estando o volume superior deslocado a frente. O partido arquitetônico 

ocupava o centro do terreno com o bloco inferior com implantação desalinhada de seus limites e um volume 

perpendicular apoiado acima do bloco principal. O programa estava distribuído em dois pavimentos, 

encontrando-se no pavimento superior o setor íntimo com quartos e sanitários, e um pátio descoberto 

voltado para sua fachada nordeste. O térreo abrigava a parte social além de seu pátio central, como também 
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o setor de serviço, localizado ao lado da garagem que era acessado pela rua lateral, Rua Airosa Galvão, como 

relatam profissionais que participaram da concepção, representação e construção do projeto.  

Ao longo dos anos as modificações no projeto original foram ocorrendo até a sua total descaracterização. Em 

2010 (Fig. 28) já se notavam algumas intervenções como a substituição das esquadrias de madeira por 

metálicas, sem venezianas, a ampliação do volume superior e abertura de mais uma janela, que apesar de 

seguir a modulação do projeto e padrão, reduziu o espaço do terraço. No pavimento de térreo, foi acrescido 

um grande pano vidro que, junto com as demais alterações, já alteram de forma considerável a proporção 

entre os elementos compositivos e volumes, ainda que sigam uma lógica de proporção e alinhamento 

presente no objeto. No entanto, o edifício ainda poderia ser reconhecido, algumas de suas qualidades e 

características particulares podiam ser notadas com alguma facilidade. Segundo o arquiteto Assis Reis 2,   

“Projeto encomendado pelo Dr. José Franco Guimarães, foi desenvolvido no escritório do 

mestre Diógenes Rebouças, em 1955, e teve a minha colaboração em seu desdobramento. 

Esse projeto entretanto expressa uma fase tímida de interpretação do movimento moderno 

aqui na Bahia fundamentado na estética da arquitetura colonial baiana. 

Construída em concreto armado, tijolo, e com esquadrias de madeira, o seu segundo 

pavimento onde se localizam os dormitórios é apoiado por pilotis e é voltado, 

principalmente, através da varanda para o oceano atlântico. Utiliza como material de 

revestimento mosaicos de vidrotil na cor azul, contrastando com a pintura branca das 

alvenarias existentes. (Figura x) 

Nos últimos 15 anos, a casa vem sendo alvo da ação do abandono o que pode ser constatado 

in locu. Isso, infelizmente, representa uma falta de sensibilidade pelos valores históricos e 

culturais envolvidos na obra e o seu significado para a cidade”. 

Através deste discurso podemos perceber que a casa já estava sofrendo com o seu abandono o que se 

agravou posteriormente com usos indevidos, pois a mesma se tornou um ponto comercial, abrindo uma 

gama enorme de possibilidade de usos que não necessariamente se adequariam a espacialidade, ao tamanho 

e às características especificas de uma casa.  Com o passar dos anos, a casa passou a ter outro uso, de um 

bar e restaurante, diversas alterações foram feitas sem que fosse realizado um estudo mais profundo do 

edifício, sua materialidade, espacialidade e lógica compositiva e construtiva. O resultado é a sua total 

descaracterização, de modo que a obra já não pode ser reconhecida. 

 

                                                           
2 O arquiteto Assis Reis escreveu um artigo em 2009 sobre a casa a pedido da filha do proprietário, Sra. Elda Guimarães. Esse texto 

encontra-se no acervo Assis Reis. 
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Figura 29 a 30: Vista lateral da casa após o seu novo uso (2014); vista aérea da casa mostrando a ampliação da volumetria (2018) 
Fonte: a autora | Google Earth 

O caso desta residência é mais um entre tantos ocorridos no Nordeste, de um modo geral. Por estar além do 

eixo principal de circulação de informação e produção de conhecimento, a produção arquitetônica 

nordestina é pouco conhecida, reconhecida e tomada como parte da construção de discursos históricos da 

arquitetura brasileira. Em algumas cidades, centros históricos inteiros se perderam, não restando nenhum 

exemplar do conjunto de edifícios coloniais, como é o caso de Natal. A disseminação da internet vem 

facilitando trocas e possibilidades de conhecimento de tais exemplares, mas ainda há poucos pesquisadores 

debruçados sobre essa produção. Muitos edifícios já foram demolidos, especialmente os mais modestos, e 

há pouca documentação sobre essas obras, o que torna difícil um aprofundamento sobre a temática, apesar 

do crescimento do número de estudos e da sua divulgação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Verificamos que essas duas residências, apesar de estarem situadas em cidades diferentes, de regiões 

diferentes do país, as duas primeiras na região sudeste e a terceira na região nordeste, apresentam 

características em comum presentes nas obras do movimento moderno da arquitetura brasileira. A primeira 

alinhada a vertente moderna da Escola Carioca, a segunda a Escola Paulista e a terceira influenciada pela 

Escola Carioca ne interpretada sob um olhar particular baiano. Dentre essas características podemos destacar 

o uso de pátios internos nas três casas, com configurações bastante distintas e relacionadas aos seus 

contextos e particularidades de autores e clientes, a distribuição funcional do programa por setores claros, a 

racionalidade compositiva, uso do concreto como estrutura independente, grandes panos de vidro, 

elementos de proteção climática através da incorporação do vocabulário arquitetônico brasileiro como: 

brise-soleils, painéis de cobogós, esquadrias de veneziana e vidro.  

Como finalidade, a primeira foi pensada como uma espécie de palacete moderno da aristocracia guardando 

um ar de austeridade e elementos ainda associados a produção eclética. Os demais casos têm como 

finalidade a burguesia emergente, apresentando um programa mais sucinto, uma linguagem mais purista e 

com poucos elementos compositivos mais geométricos. Nos três casos há uma referência ao contexto onde 

estão implantados os edifícios que evidencia a filiação de cada caso e a fidelidade a certas tradições locais, 

assim como posturas individuais que se referem a origem e formação de seus autores. A relação com a 

cidade, com a paisagem e com os espaços livres da edificação são também pontos considerados e abordados 
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pelos três projetos a partir de posturas projetuais claras. Há também em todos um esforço em manter uma 

relação franca de continuidade visual entre interior e exterior, criando espacialidades de transição. 

Quanto a adaptação dos edifícios, sua manutenção, preservação enquanto objeto de valor arquitetônico e 

cultural, tais processos dependem de posturas individuais dos donos dos imóveis e profissionais da área da 

arquitetura e patrimônio quanto o bem não está tombado e resguardado. Em alguns casos, a desvalorização 

do campo da arquitetura em si pela população em geral e a falta de uma reflexão contínua e profunda acerca 

da produção das cidades e sua paisagem construída possibilita que a deteriorização do objeto e a sua 

demolição aconteçam de forma sistemática. Há ainda uma falta de conhecimento, uma ignorância, da 

produção cultural em geral e da importância dos bens materiais de valores imateriais. Nesse sentido, o 

reconhecimento de certos exemplares arquitetônicos pelos órgãos públicos e os processos de tombamento 

são de suma importância, se mostrando como a única garantia de proteção a esses edifícios – ainda assim, 

muitas vezes ineficaz pela falta de recursos para a sua manutenção e fiscalização. 

A inserção da discussão da produção da cidade, da pauta arquitetônica precisa tonar a ser tema cotidiano 

para a população em geral para que tais atitudes possam ser modificadas. Em alguns países toda a construção 

de edifícios e equipamentos públicos passa por plebiscitos onde a população participa aprovando ou não as 

alterações na construção da cidade e seus equipamentos. Ainda que houvesse essa possibilidade, seria 

necessário um trabalho profundo de educação a respeito do assunto. Por outro lado, muitas alterações que 

descaracterizam obras de significativa importância, são realizadas por profissionais da área sem que haja 

uma postura de respeito a sua espacialidade, originalidade, especificidade de seus elementos, lógica 

compositiva, construtiva, funcional e volumétrica, configurando também um problema de ética profissional.  

Em relação a este ponto a Lei de Direitos Autorais tem considerado, em alguns casos, a arquitetura como 

uma produção artística que só poderia ser alterada com a autorização do autor. No entanto alguns impasses 

permanecem, de forma se classificariam que edifícios se enquadrariam nessa categoria e até que ponto ela 

seria aplicada – quanto a fachada, interior, elementos, aberturas, instalações, etc. A subjetividade de tal 

julgamento não garante ainda a sua aplicação irrestrita, da mesma forma, necessidades de adaptação e 

atualização de diversos sistemas que garantem a infraestrutura do edifício e sua atualização vem sendo 

executadas sem a devida reflexão devida a complexidade dos casos. A conscientização da população e o 

retorno da pauta arquitetônica e urbana ao cotidiano são pontos fundamentais para a valorização, 

reconhecimento e salvaguarda de exemplares arquitetônicos. 
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PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O Sítio Histórico de Olinda (SHO), salvaguardado em âmbito local, nacional e internacional e marco da urbanização 
lusitana em Pernambuco, é reconhecido por seus valores histórico e cultural. No entanto, na Olinda atual, percebe-se 
uma distinção que vai além de barreiras físicas, mas que é percebida ao se caminhar pelo sítio. Mesmo constituindo um 
único conjunto, as áreas que o conformam se estruturam de formas diferentes, tanto física como socialmente. Estas 
áreas podem ser agrupadas em espaços mais visíveis – os eleitos para obter maior interesse e investimentos voltados 
para o turismo cultural – e as áreas periféricas, que mesmo contendo diversos bens de interesse histórico e cultural não 
recebem a mesma atenção dos atores institucionais. Entendendo o conceito de significância cultural e a necessidade de 
avaliações periódicas dos seus valores, este artigo tem por objetivo analisar como os atores sociais envolvidos com a 
área a valoram e construir uma Declaração de Significância Cultural para o recorte de estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: Olinda; sítio histórico; significância cultural; valores; atores sociais. 

ABSTRACT: 
The Olinda’s historical site (OHS), safeguarded in local, national and international level and the mark of the Lusitanian 
urbanization in Pernambuco, it’s acknowledged for its historical and cultural value. However, in today’s known Olinda, 
is distinguable a difference that goes beyond physical barriers, but that can be apprehended through walking on the 
location. Even though being part of one site, the areas that conform it are organized in distinctive ways, both physically 
and socially. Those areas can be sorted groups, one with more visibility - elected to acquire greater interest and 
investment in cultural tourism - and other, the outer areas, which even containing diverse assets of historical and cultural 
interest do not receive the same attention by the institutional actors. Understanding the concept of cultural significance 
and the need for periodic evaluations of its values, this article aims to analyze how the social actors involved with the 
area value it and build a Declaration of Cultural Significance for the perimeter in study. 
KEYWORDS:  Olinda; historic site; cultural significance; values; social actors. 

RESUMEN: 
El sitio histórico de Olinda (SHO), salvaguardado a nivel local, nacional e internacional y marco de la urbanización 
lusitana en Pernambuco, es reconocido por sus valores histórico y cultural. Sin embargo, en la Olinda actual, se percibe 
una distinción que va más allá de barreras físicas, pero que es percibida al caminar por el sitio. Incluso constituyendo un 
único conjunto, las áreas que lo conforman se estructuran de formas diferentes, tanto física cómo socialmente. Estas 
áreas pueden ser agrupadas en espacios más visibles - los elegidos para obtener mayor interés e inversiones dirigidas al 
turismo cultural - y las áreas periféricas, que aún conteniendo diversos bienes de interés histórico y cultural no reciben 
la misma atención de los actores institucionales. Entendiendo el concepto de significancia cultural y la necesidad de 
evaluaciones periódicas de sus valores, este artículo tiene por objetivo analizar cómo los actores sociales involucrados 
con el área la valoran y construir una Declaración de Significación Cultural para el recorte de estudio. 
PALABRAS-CLAVE: Olinda; sitio histórico; significado cultural; valores; actores sociales. 
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INTRODUÇÃO 

Entende-se por significância cultural o conjunto de todos os valores atribuídos a um bem (ZANCHETI et al. 
2009). Esses valores são julgados num determinado espaço-tempo e são construídos socialmente, 
configurando um juízo intersubjetivo. Dessa forma, a significância é construída socialmente, pode variar 
entre os indivíduos e mudar com o tempo (TAINTER; J. G., 1983) e está relacionada com a matéria e com o 
“sentido de lugar” (ANDERSON, 1998). Tratar do conceito de significância exige uma análise multidisciplinar, 
visto que se faz necessário ir além da materialidade do bem, observando como o homem estabelece relações 
subjetivas com o espaço ao seu redor. 

O termo significância apareceu pela primeira vez na edição de 1964 da Carta de Veneza. A partir da década 
de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) passou a exigir 
que os membros signatários da Convenção do Patrimônio da Humanidade elaborassem uma declaração de 
significância para que os bens pudessem ser inscritos, em concomitância com o World Heritage Centre 
(WHC), na Lista de Patrimônio Mundial. Essa declaração seria entendida como um instrumento de suporte 
para ações de conservação (AZÊVEDO; PONTUAL; ZANCHETI, 2014). 

Por entender que a significância cultural de um bem não é algo estanque e que seus valores oscilam de 
acordo com o tempo e o espaço, faz-se necessário que se haja uma revisão periódica dos valores e atributos 
apresentados. Neste artigo, é tomado como objeto de estudo o Sítio Histórico da cidade de Olinda, 
especificamente o trecho (figura 1) que se situa na área de abrangência de 4 igrejas, Igreja Nossa Senhora do 
Amparo, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Igreja de São João Batista dos Militares e Igreja 
Nossa Senhora de Guadalupe, buscando entender suas distintas valorações. Para tanto, se valerá de uma 
ferramenta desenvolvida no âmbito da disciplina de Planejamento Urbano e Regional IV do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) proposta e elaborada pelas 
professoras Dras. Flaviana Lira e Virgínia Pontual para avaliação. 

 

Figura 1: Recorte da área de estudo 
Fonte: Google Earth adaptado pelas autoras, 2018 
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Tombado em esfera nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1968 e 
em esfera local pela Prefeitura Municipal de Olinda (não sabemos quando) e reconhecido como Patrimônio 
da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 
1982, o Sítio Histórico da cidade de Olinda (PE) abrange uma área de 1,2km² e aproximadamente 1.500 
imóveis (IPHAN), os quais marcam diferentes estilos arquitetônicos e momentos históricos da cidade. Devido 
a sua conformação física, situado em colinas e afastado do conturbado crescimento de Recife, o centro 
histórico de Olinda pôde manter sua conformação, permitindo a manutenção das características históricas e 
arquitetônicas. 

Na Olinda que se conhece hoje, é possível perceber uma distinção que vai além de barreiras físicas, mas que 
é percebida ao se caminhar pelo sítio histórico. Por mais que constituam um único conjunto, as áreas que o 
conformam se estruturam de formas diferentes, tanto física como socialmente. Estas áreas podem ser 
agrupadas em espaços mais visíveis – os eleitos para obter maior interesse e investimentos voltados para o 
turismo cultural – e as áreas periféricas, que mesmo contendo diversos bens de interesse histórico e cultural 
não recebem a mesma atenção dos atores institucionais envolvidos em sua gestão. Prova disso é um mapa 
elaborado e fornecido pela Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia que não inclui 
na rota de visitação turística a área que será objeto de estudo deste artigo, ainda que esta esteja dentro da 
poligonal de proteção nos três níveis (municipal, federal e global). As questões que se levantam são: como 
os atores sociais diretamente envolvidos com essa área a valoram? Há bens mais valorados que outros? Qual 
a sua significância cultural? 

Partindo da observação dessas distintas valorações dentro de um mesmo sítio e da então mencionada 
necessidade de uma contínua análise da significância cultural ao longo do tempo, neste artigo será analisado 
o recorte, anteriormente citado, do polígono de tombamento (nos três níveis) que pode ser entendido como 
uma área de transição entre importantes pontos culturais e turísticos de Olinda (Quatro cantos e Alto da Sé) 
e uma região periférica que é excluída dos mapas turísticos da área. 

A ferramenta já explicitada e que será utilizada no desenvolvimento deste artigo consiste no emprego de 
entrevistas com diversos atores sociais que integram a dinâmica local. Ao todo, foram aplicadas 27 
entrevistas, com trabalhadores, frequentadores de bar, agremiações carnavalescas (Clube Vassourinhas e 
Homem da Meia-Noite), moradores recentes e antigos, corretores imobiliários, especialistas em patrimônio 
(Secretaria de Cultura da Prefeitura de Olinda, Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Olinda e IPHAN), 
Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta (SODECA), irmandade e clérigos. 

Dentro do recorte de estudo, foram identificados os bens que a história apontou como de maior relevância 
histórica e cultural, aqui denominados atributos patrimoniais. São eles: a Igreja de Nossa Senhora de 
Guadalupe, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, a Igreja de São João dos Militares, a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Sede do Homem da Meia-Noite, o Horto Del Rey, o Casario da Rua 
do Amparo, o Casario da Rua de São João, o Casario da Estrada do Bonsucesso e as Vistas de longo alcance a 
partir dos largos do Amparo e São João dos Militares. Com isso, este artigo tem como objetivo, a partir da 
aplicação da ferramenta exposta, o entendimento dos valores conferidos pelos diversos atores sociais aos 
bens em estudo, sua relação com o conjunto total do sítio histórico de Olinda e como isso reflete na sua 
significância. 

Como produto final deste artigo, através da compilação dos resultados obtidos por meio da ferramenta 
desenvolvida na disciplina de PUR IV, tem-se por objetivo a elaboração de uma Declaração de Significância 
Cultural do trecho em estudo do sítio histórico de Olinda. A declaração de significância pode ser entendida 
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como “um instrumento que seleciona um conjunto de valores da significância com a intenção de produzir 
um instrumento de gestão da conservação do patrimônio.” (HIDAKA, 2014, p. 122). Ela é tanto um 
instrumento que serve como suporte de memória, orientando ações para o presente e para o futuro. 

HISTÓRIA E CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL 

A Vila de Olinda, que teve seu início marcado por construções em pedra e cal, logo inicia a composição do 
que virá a ser seu traçado estruturador e “sua conformação demonstra ser resultado de uma racionalidade 
própria, gerada a partir da tradição lusitana” (LOUREIRO, 2012). Esta configuração urbana, segundo indícios, 
já se apresentava completa em 1630, quando houve a tomada pelas tropas holandesas. Devido a 
conformação topográfica da vila, com relevo acidentado, houve uma dificuldade por parte dos holandeses 
em manter fortificações e defendê-la de futuros ataques inimigos. Portanto, decidiram abandonar a vila de 
Olinda e se mudar para a planície da então vila do Recife, deixando para trás uma Olinda saqueada e 
incendiada (IPHAN, 2010). 

Quando incendiada em 1630 pelos holandeses, somente a Igreja de São João Batista foi poupada, pela sua 
posição estratégica, funcionando como quartel — assim ficando conhecida como a Igreja dos Militares. Com 
o passar dos séculos Olinda viveu tempos de profusão e desmazelo, com os aspectos dessa passagem de 
tempos e vivências marcadas em seus edifícios, com as reformas de Igrejas e casario.  

Em decorrência desse incêndio, a Vila de Olinda passou por um processo de gradativa perda de influência no 
território pernambucano, dando vez ao próspero crescimento da vila de Recife. Esse processo acarretou uma 
significativa redução de sua extensão territorial, atualmente contando com apenas 0,4% da área original 
(PINA, 2006). Em meados do século XVII, Olinda passou por um processo lento de reconstrução, no qual foi 
possível restaurar a recém nomeada cidade, preservando o seu desenho urbano segundo estilo lusitano e 
suas feições antigas, porém nunca voltando a grandiosidade de seu início (IPHAN, 2010).  

A tradição construtiva lusitana que configura o sítio histórico de Olinda, assim como as demais cidades 
portuguesas, priorizou a ocupação das colinas por monumentos religiosos, conferindo-lhes maior evidência 
e simbolizando um marco na paisagem. Entretanto, durante a sua reconstrução, foram privilegiadas as 
populações mais carentes e houve uma maior atenção pelas áreas localizados nas partes baixas e próximas 
a rios do território, fazendo com que as porções altas, tais como o Alto da Sé fossem postos em segundo 
plano. O sítio é definido pelas suas ruas estreitas e tortuosas que se abrem em amplos largos (IPHAN, 2010) 
e pelo seu jogo de telhados que foi naturalmente proporcionado pela topografia e pelas diferenças de altura 
entre as casas. 

Com sua ocupação marcada pela chegada de ricas família ao sítio de Olinda, a configuração do casario foi 
caracterizada por arquitetura sóbria que guardava em seus detalhes sua real riqueza arquitetônica. Mesmo 
com sua grande beleza individual, o casario olindense é reconhecido pelo seu conjunto harmônico que 
transbordam ares pitorescos ao sítio, sendo comumente representado por edifícios em meia morada e em 
morada inteira (BARRETO; MILET, 2010), com seus limites laterais e frontais rígidos, seus telhados em duas 
águas e cumeeiras paralelas ao traçado da rua (IPHAN, 2010). 

O casario conta a história da ocupação e apropriação de Olinda, seus diferentes moradores e seus estilos. As 
Igrejas do Amparo, São João dos Militares e Guadalupe são importantes marcos que serviam de sentinela 
para os antigos viajantes e hoje são pontos de encontro de diversos tipos de manifestações populares. A 
Igreja do Rosário, por sua vez, representa também o sincretismo entre a religião católica e a de matriz 
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africana, como importante elemento de celebração da população negra. Tudo isso é emoldurado e 
representado pelo ponto de confluência da área, entre a Igreja do Amparo e de São João. Antigos e novos 
padrões são ali percebidos, comemorações sagradas ou profanas ali se encontram, representação da cidade 
viva e multicultural, seus diversos tempos e atores. 

No ano de 1827, Olinda perde sua posição de capital de Pernambuco e sua função de centro político e 
econômico, passando por um novo processo de abandono. Ainda no século XIX, Olinda passa a ser uma região 
primordialmente habitada por uma população econômica e socialmente carente. A então gloriosa capital de 
Pernambuco passa a ser caracterizada, como fala Graham (1956) em seu diário de viagem, por apresentar 
um “melancólico estado de ruína”. 

Segundo Pina (2006), em um novo momento da história da cidade, a classe burguesa, atraída pelas potenciais 
melhorias na saúde em decorrência dos banhos de mar, retorna à Olinda. A partir de 1940 houve uma 
ocupação nas áreas litorâneas do norte e o sítio histórico ficou cada vez mais consagrado como o local de 
moradia da população pobre. Depois de perder suas funções políticas no século XIX, Olinda ficou estagnada 
até os anos 1960. 

É possível perceber, a partir de 1964, uma mudança na população residente do sítio histórico de Olinda. 
Nesse período, tem início um movimento de artistas conhecido como “Movimento da Ribeira”, que passam 
a fixar moradia no SHO. A chegada dos artistas serviu de atração para que outras pessoas também se fixassem 
no sítio. Um segundo momento de atração por Olinda se deu quando em 1970 houve um movimento mundial 
de valoração dos sítios históricos e um incentivo pela sua utilização como habitação. Com isso, o sítio 
histórico de Olinda passa a ser moradia da classe média e uma classe de intelectuais que, com seus novos 
padrões de vida e exigências, iniciam as pequenas alterações tipológicas no sítio (BARRETO, 2007/2008).  

Os grandes casarões do tecido histórico passaram, em meados dos anos 1980, por mudanças de uso, 
deixando a função de habitação e passando a abrigar usos como pousadas, boates, órgãos públicos etc (PINA, 
2006). No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, houve um novo processo de atração para Olinda 
devido a sua entrada na Lista de Patrimônio da Humanidade (UNESCO). No entanto, esse novo grupo, 
marcado principalmente por estrangeiros, incentivou ainda mais mudanças na estrutura tipológica das casas, 
propondo tipos insólitos a cultura existente como os lofts nova iorquinos (PINA, 2006). 

O somatório de todos esses processos pelos quais Olinda passou, culminou na divisão social do sítio histórico 
de Olinda, separando-o em uma porção de maior interesse público estrategicamente voltada ao turismo e 
uma segunda porção que acompanha à margem o desenvolvimento da cidade. O “sítio turístico” é ricamente 
abastecido por comércios, embora voltados para visitantes, enquanto essa outra porção padece sem 
incentivos e investimentos, levando a uma estagnação da estrutura econômica local, materializada na 
distribuição irregular dos comércios, na predominância do uso habitacional e na carência de investimentos 
específicos voltados ao turismo, tais como  pousadas, pontos de apoio e informação e publicidade da área. 

Percebendo essa disparidade entre trechos de um mesmo sítio histórico, o presente artigo pretende, por 
meio da aplicação de uma ferramenta metodológica, evidenciar valores e atributos pouco valorados e 
contemplados pela gestão pública, pelos visitantes de modo geral e por sua população local no trecho já 
explicitado, situado na abrangência das igrejas de Nossa Senhora do Amparo, de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos, de São João Batista dos Militares e de Nossa Senhora de Guadalupe. Tem-se também 
como objetivo fazer uma análise acerca dos valores atribuídos aos bens e a relação entre os atores sociais e 
a distribuição desses valores. 
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FERRAMENTA 

Concebida com o intuito de melhor aprimorar o conhecimento sobre Significância Cultural, esta ferramenta 
foi desenvolvida pelas professoras Flaviana Lira e Virgínia Pontual para a disciplina de Planejamento Urbano 
e Regional IV (PUR IV) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A ferramenta consiste na aplicação 
de uma entrevista organizada em três etapas, realizadas com 10 tipos de atores sociais, a respeito de 10 bens 
do sítio histórico de Olinda, somando um total de 271 entrevistas. 

O recorte de estudo está localizado dentro do polígono de tombamento municipal, federal e mundial e 
compreende as áreas de entorno da Igreja Nossa Senhora do Amparo, da Igreja Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos, da Igreja de São João Batista dos Militares e da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. A 
área estudada pode ser classificada como uma zona de transição entre o polo turístico do Alto da Sé e uma 
Olinda negligenciada pela gestão pública e o pelo apelo turístico local. É marcada principalmente pelo uso 
habitacional, com presença de pequenos pontos de comércio local. 

O trecho conta com bens conhecidos como o Casario da Rua do Amparo e a Sede do Homem da Meia-Noite, 
o Clube Vassourinhas e o Casario da Estrada do Bonsucesso, contudo, parte dela é considerada uma área não 
recomendada ao turismo segundo mapa desenvolvido pela Secretaria de Turismo e distribuído pela Casa do 
Turista.  

Os bens ou atributos patrimoniais analisados neste artigo correspondem àqueles trabalhados durante a 
disciplina de PUR IV, os quais foram identificados a partir da revisão historiográfica sobre a área que partiu 
da consulta a fontes históricas diversas, tais como livros, imagens antigas e documentos constantes nos 
processos de tombamento municipal e federal (FREYRE; CAVALCANTI; BARRETO; MILLET). Os bens 
identificados (figuras de 2 a 11) foram a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a Igreja de Nossa Senhora 
do Amparo, a Igreja de São João dos Militares, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a 
Sede do Homem da Meia-Noite, o Horto Del Rey, o Casario da Rua do Amparo, o Casario da Rua de São João, 
o Casario da Estrada do Bonsucesso e as Vistas de longo alcance a partir dos largos do Amparo e São João 
dos Militares. 

                                                           
1 Três atores sociais deixaram de ser entrevistados devido à separação da equipe responsável. 
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Figura 2: Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe 
Fonte: Acervo próprio, 2018 

 

 

Figura 3: Igreja de Nossa Senhora do Amparo 
Fonte: Acervo da turma de PUR IV, 2018 
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Figura 4: Igreja de São João Batista dos Militares 
Fonte: Acervo da turma de PUR IV, 2018 

 

 

Figura 5: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
Fonte: Acervo da turma de PUR IV, 2018 
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Figura 6: Sede e Desfile do Homem da Meia-noite 
Fonte: Acervo da turma de PUR IV, 2018 

 

 

Figura 7: Horto Del Rey 
Fonte: CECI, 2018 

 

 

Figura 8: Casario da Rua do Amparo 
Fonte: Google street view, 2018. 
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Figura 9: Casario da Rua de São João 
Fonte: Acervo da turma de PUR IV, 2018 

 

 

Figura 10: Casario da Estrada do Bonsucesso 
Fonte: Acervo próprio, 2018 

 

 

Figura 11: Vista de longo alcance a partir dos largos do Amparo e de São João dos Militares  
Fonte: Fotomontagem gerada a partir do acervo da turma de PUR IV, 2018 
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Os questionários foram respondidos pelos seguintes atores sociais: trabalhadores, frequentadores de bar, 
agremiações carnavalescas (Clube Vassourinhas e Homem da Meia-Noite), moradores recentes e antigos, 
corretores imobiliários, especialistas em patrimônio (Secretaria de Cultura da Prefeitura de Olinda, Secretaria 
de Planejamento da Prefeitura de Olinda e IPHAN), Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta (SODECA), 
irmandade e clérigos. É importante ressaltar que os atores sociais selecionados variam de acordo com a 
composição sociocultural de cada sítio2. 

A entrevista foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, o entrevistado deveria classificar os dez bens, em 
ordem crescente de identificação, a partir de fotos atuais selecionadas pela equipe, em formato 10x15cm e 
em papel fotográfico, dispostas de maneira arbitrária. Na segunda etapa, o entrevistado deveria atribuir 
valores para cada bem, escolhidos dentre os valores de uso, econômico, histórico, artístico, cultural, 
antiguidade, simbólico ou nenhum, sem que houvesse uma limitação para a quantidade de valores escolhidos 
por bem. Na terceira e última etapa, o entrevistado deveria escolher uma frase síntese que simbolizasse de 
maneira concisa o que o bem significava para ele. 

VALORES ATRIBUÍDOS PELOS ATORES SOCIAIS 

Segundo Hidaka (2014), “valores são ‘qualidades irreais’ embora não ‘ideais’ pois não criam uma realidade 
para os objetos, mas apenas um valor acrescentado às demais qualidades existentes desse objeto”, 
apresentando significância para a sociedade apenas quando são resultado de inúmeros juízos intersubjetivos. 
Esse parecer está intimamente ligado a um tempo e espaço, assim como às memórias coletivas, fazendo com 
que os valores associados a um patrimônio estejam fortemente associados a uma validação social. 

Os valores são o espírito da conservação urbana patrimonial, pois é justamente o valor atribuído a um bem 
que o distingue dos demais e o faz ter significado para grupos e realidades sociais. Quando se fala em 
conservação, se pensa na preservação do conjunto de valores e significados que são atribuídos ao objeto ao 
longo do tempo e espaço (HIDAKA, 2014). 

Um valor não existe isoladamente, é uma construção social que permeia entre o presente e o passado e está 
constantemente ligada a outros valores, constituindo um conjunto de valores que pode ser entendido como 
“a medida de importância de algo” (AUDI, 2006, p.973). Ou seja, “os valores e significados devem ser 
múltiplos, pois pressupõem o envolvimento de vários sujeitos” (LIRA; RIBEIRO, 2012, p.40). 

Tendo em vista a conceituação de valor e sua relação com o contexto e o tempo, o conjunto de bens que 
integra o recorte de estudo do presente artigo será analisado por apresentar aspectos socioculturais e 
econômicos importantes que se refletem a partir da percepção dos atores sociais, influenciando a construção 
da significância cultural do sítio. Essa significância, como dito anteriormente, se dá por um juízo 
intersubjetivo em um determinado tempo e espaço, sendo necessária a sua periódica revisão. 

Analisando o total de valores atribuídos aos bens em estudo (tabela 1), podemos perceber que dos sete 
valores expostos pela figura 12, o valor histórico apresenta-se como mais conferido ao conjunto de atributos 
que conformam o sítio em questão, tendo uma margem de diferença de quarenta e sete votos para o valor 
cultural e para o valor de antiguidade, que comumente são associados ao primeiro citado. A disparidade de 
mais de cem votos entre o valor histórico e os valores de uso e econômico possivelmente se deve à percepção 

                                                           
2 Para maior aprofundamento sobre esse assunto, consultar tese de Lúcia Hidaka (2011) referenciada neste artigo. 
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equívoca de que elementos antigos dificilmente podem ser aproveitados nas dimensões econômica e 
utilitária. 

 

Figura 12: Gráfico com o total de valores atribuídos 
Fonte: Elaboração das autoras, 2018 
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TOTAL 

POR 

VALOR 

Simbólico 14 15 15 15 12 9 9 10 8 14 121 

Antiguidade 19 18 15 18 5 6 13 11 15 16 136 

Cultural 11 12 13 16 24 9 14 12 11 14 136 

Artístico 6 8 8 8 18 5 11 9 7 9 89 

Histórico 20 24 21 21 8 10 20 22 17 20 183 

Econômico  3 4 4 3 13 8 11 10 10 7 73 

Uso 5 7 5 8 6 8 10 11 9 10 79 

TOTAL DE 

VALORES 

POR BEM 

 
78 

 
88 

 
81 

 
89 

 
86 

 
55 

 
88 

 
85 

 
77 

 
90 

 

Tabela 1: Total de valores atribuídos 
Fonte: Elaboração das autoras, 2018 

Fatores que influenciam na diferença de quantificação se devem também à conformação da imagem do 
casario e das igrejas presentes desde a época de formação da cidade. Sua presença na atualidade reflete um 
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marco no tempo que sobrevive por mais de quatro séculos, especialmente quando esta conformação antiga 
contrasta com o novo padrão de ocupação ao norte da Igreja de São João dos Militares.  

O valor histórico pode, então,  ser percebido por se manifestar visualmente nas fachadas  dos edifícios, 
revelando temporalidades distintas. Seguindo uma estruturação urbana colonial distintivamente portuguesa, 
Olinda se apresenta, até para o olhar mais despercebido, como uma cidade histórica. Os atores sociais que 
mais conferiram esse valor ao recorte foram os membros de agremiações, membros da SODECA e os 
especialistas. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo, o casario da Rua de São João e a Igreja de São João dos 
Militares foram os bens que mais receberam esse valor.  

O valor de antiguidade, assim como o valor histórico, é percebido através da materialização da passagem do 
tempo no conjunto edificado. Uma forma de perceber essa transformação temporal é através da formação 
da pátina que, mesmo não tendo seu conceito reconhecido, é visualmente percebida pela população. É 
normalmente relacionado com o valor de antiguidade a redução do valor de uso de um bem com o passar 
do tempo. Os atores sociais que mais atribuíram o valor de antiguidade, em ordem decrescente, foram os 
membros de agremiações, membros da SODECA e frequentadores de bar, sendo os bens que mais receberam 
esse valor a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, Igreja de Nossa Senhora do Amparo, Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens Pretos.  

O valor cultural no recorte se evidencia através dos estilos arquitetônicos e através das variadas 
manifestações culturais que acontecem no sítio, sejam profanas, sejam religiosas. O recorte abriga diversas 
sedes de agremiações carnavalescas, em que cultura e diversidade se inter-relacionam. Esse valor foi mais 
atribuído a Sede do Homem da Meia-Noite, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e ao 
Casario da Rua do Amparo e mais conferido pelos atores sociais membros da SODECA, os especialistas e os 
frequentadores de bar. 

Percebido através da sua capacidade de transmitir os testemunhos do passado e pela relação com o 
patrimônio imaterial, o valor simbólico no recorte se dá pela forte presença religiosa e pelas expressões e 
ritos da cultura e religião negra. Este fato se comprova ao verificar que os bens mais valorados 
simbolicamente foram as Igrejas de Nossa Senhora do Amparo, São João dos Militares e Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos. Os atores sociais que mais atribuíram o valor simbólico ao recorte foram os 
membros da SODECA, os especialistas e os membros de agremiações. 

Assim como o valor cultural, o valor artístico se expressa nos diversos estilos arquitetônicos presentes no 
sítio e reafirma a posição de Olinda como uma área marcada por manifestações artísticas e culturais. Além 
desses fatores, há também a forte presença de ateliês de artistas pernambucanos. Os bens mais valorados 
em relação ao valor artístico foram a Sede do Homem da Meia-Noite, o Casario da Rua do Amparo e com 
mesma valoração ficaram o Casario da Rua de São João e a Vista de longo alcance entre os largos do Amparo 
e de São João. Os atores que mais conferiram o valor artístico foram os especialistas, as agremiações e as 
irmandades. 

Embora tenha sido o segundo valor menos atribuído, o valor de uso se expressa através da preservação do 
uso habitacional do recorte e também pelo seu uso religioso. Esse fato é ratificado ao constatar que os bens 
que mais receberam esse valor foram o Casario da Rua de São João, o Casario da Rua do Amparo e a Vista de 
longo alcance entre os largos do Amparo e de São João e que os atores sociais que mais o conferiram foram 
os membros da SODECA, os membros de agremiações e os especialistas. 
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O valor econômico no sítio histórico de Olinda pode ser basicamente separado em duas esferas, uma voltada 
ao turismo e uma voltada aos habitantes locais. Os bens aos quais mais foram atribuídos esse valor foram a 
Sede do Homem da Meia-Noite, o Casario da Rua do Amparo e com mesmo grau de valoração o Casario da 
Rua de São João e a Estrada do Bonsucesso, estes três últimos bens marcam o polo local de comércio e 
economia popular do recorte de estudo deste artigo. Dentre esses, os que mais atribuíram o valor econômico 
foram as agremiações, os frequentadores de bar e as irmandades.  

Partindo para uma análise da quantificação de valores atribuídos por bem, é possível verificar que, dos dez 
bens tratados, aquele com maior quantidade de valores atribuídos foi a Vista de longo alcance entre os largos 
do Amparo e de São João (figura 13). A posição da vista entre as Igrejas do Amparo e de São João se justifica 
pelo fato de serem um elemento presente no cotidiano e na história da população local, representando mais 
do que uma única edificação. Enquanto isso, o bem com menor reconhecimento de valores foi o Horto del 
Rey, possivelmente pela falta de um acesso visual, por não ter seu uso aberto ao público e pela falta de 
conhecimento da população, muitos dos atores entrevistados não possuíam uma compreensão sobre o local 
e o valoraram apenas pela sua importância ambiental, sem caracterizá-lo por sua importância histórica. 

 

Figura 13: Espacialização da valoração dos bens de estudo3 
Fonte: Elaboração das autoras, 2018 

O presente artigo tem como um de seus objetivos analisar as diferentes formas de valoração dos bens em 
estudo pelos grupos de atores sociais escolhidos. É, portanto, fundamental possuir dois conceitos em mente. 
O primeiro deles é que a significância cultural de um bem é dada por meio de um juízo intersubjetivo e deve 
ser analisada através do olhar de diversos sujeitos para sua validação. E, então, tomando como base a 

                                                           
3 A numeração dos bens segue a ordem das figuras de 2 a 11. 
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conceituação de Hidaka, o segundo conceito é apresentado por Valentim (2017) quando define atores sociais 
como “aqueles que possuem a vida afetada pelo patrimônio e por seus significados”. 

Para a realização desta análise foi elaborado um gráfico, construído a partir das entrevistas realizadas, 
contendo as médias do somatório dos valores unitários de cada grupo de ator social. Foram entrevistados 
um membro da Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta (SODECA), dois corretores imobiliários, três 
especialistas (Prefeitura| IPHAN), dois trabalhadores, três membros de irmandades, quatro residentes novos, 
cinco residentes antigos, três clérigos, dois representantes de agremiações e dois frequentadores de bar. A 
partir dessas informações coletadas em campo, será realizada uma análise da valoração dos bens por grupo 
de ator social. 

Com o resultado das entrevistas, foi elaborado um gráfico síntese (figura 14) separado por ator social. Neste 
gráfico a quantidade total de valores atribuídos por ator foi dividida por tipo de valor, gerando médias de 
quantidade de valores específicos atribuídos por cada ator social. Foi construída também uma uma tabela 
(tabela 2) com a quantidade de valores atribuídos em cada bem por ator social, na qual está assinalada os 
bens mais valorados por ator. 
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Figura 14: Gráfico síntese dos valores atribuídos por ator social 
Fonte: Elaboração das autoras, 2018 
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A partir dos resultados obtidos que foram compilados nesse gráfico e tabelas, serão analisados os três atores 
sociais que mais conferiram valor ao recorte de estudo e aquele com uma das menores incidências de 
valoração. O grupo formado pelas agremiações, os especialistas e a SODECA foram aqueles que mais valores 
atribuíram, enquanto os corretores imobiliários se apresentaram como um dos que menos valoraram. 

Tabela 2: Quantidade de valores atribuídos em cada bem por ator social  
Fonte: Elaboração das autoras, 2018 

Ao analisar o ator social formado pelos membros das agremiações, pode-se perceber que, contabilizando um 
total de 52 valores atribuídos aos bens, este foi o grupo que mais valores atribui. Os valores mais atribuídos 
foram o valor histórico, de antiguidade e cultural, fato possivelmente justificado devido a íntima relação das 
agremiações com estes valores. Parte da cultura olindense, as agremiações compõem a sua história e, 
portanto, entendem o valor que deve ser atribuído a ela. O Casario da Rua de São João foi o bem com maior 
número de valores atribuídos pelos membros das agremiações carnavalescas. 

"[...] é um ponto movimentado, onde as culturas são bem valorizadas aqui nesse meio, 
então acho, também, isso muito importante." (Membro de agremiação carnavalesca) 

O segundo grupo a ser analisado, e também um dos que mais atribuiu valores aos bens em estudo, foi o 
grupo formado pelos especialistas, composto por especialistas da prefeitura e do IPHAN. Para este ator social 
os valores mais identificados foram o valor cultural, simbólico e histórico, dos quais o valor cultural foi 
atribuído para todos os bens em estudo e o simbólico e histórico para nove deles. Possuindo um maior 
entendimento acerca da conceituação dos valores, este ator social acaba por identificar valores que muitas 
vezes passam despercebidos pela população. Reafirmado a maior valoração por parte desses atores sociais 
pela cultura e pela história, o bem mais valorado pelos especialistas foi a Igreja Nossa Senhora do Amparo. 

“Uma das igrejas mais antigas da cidade, tem valor arquitetônico, histórico e muito com 
relação aos bens integrados [...]” (Especialista) 

“É um símbolo marcante do largo do Amparo […] valor, riqueza, preservação” (Especialista) 

Examinando os resultados obtidos em relação a SODECA, pode-se observar uma quantidade considerável de 
valores atribuídos aos bens, possuindo em sua maioria médias superiores a 7. Dentre os sete valores 
apresentados, percebe-se que o valor mais atribuído foi o valor cultural, seguido pelo valor simbólico e 
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histórico. Seguindo a linha de valorização da cultura por parte da SODECA, destaca-se que, dentre os bens 
em estudo, aqueles que foram mais valorados foram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
e a Sede e Desfile do Homem da Meia-Noite. Por a Igreja do Rosário ser considerada um importante símbolo 
da afirmação da comunidade e da cultura negra e a Sede do Homem da Meia-Noite ser um importante 
símbolo do carnaval Pernambucano, a maior valoração desses edifícios é um reflexo que comprova o discurso 
da SODECA em defesa da cultura local. 

“É uma igreja que tem sua importância por ter sido construída por escravos, ter uma 
comunidade, na época, meio quilombola mesmo, que passaram a ocupar o entorno... Você 
vê até hoje que há uma predominância de pessoas negras ou de origem negra e que 
representa todo um simbolismo da cultura da cidade, onde acontece a noite dos tambores 
silenciosos…” (Membro da SODECA) 

“[...] O Homem da Meia Noite é uma entidade do carnaval de Olinda, que representa muito 
bem até os bonecos do carnaval, né... Não se imagina boneco do carnaval de Olinda sem 
primeiro se pensar no Homem da Meia Noite..." (Membro da SODECA) 

Diferentemente dos grupos anteriormente analisados, os corretores imobiliários foram um dos atores sociais 
que menos valoraram o conjunto de bens, sendo a maior atribuição quatro valores de antiguidade. Tomando 
como princípio que esse ator social está condicionado a “vender” o novo e valorizá-lo para fins comerciais, e 
por o sítio histórico de Olinda se tratar de um conjunto edificado que remete ao século XVII, pode-se, então, 
compreender a razão pela qual lhe é conferida uma baixa valoração. Esse fato também é refletido e 
justificado ao se analisar a atribuição do valor de uso dos bens, limitando-se a apenas 0,5 do total de dez 
bens. Ou seja, para este ator social, dos dez bens estudados, apenas em média 0,5 possuía valor de uso, 
assinalando a dissociação, por parte deste ator, entre bens históricos e a sua capacidade de utilização. 
Estendendo a análise, os demais valores (econômico, artístico, simbólico, cultural e histórico) também 
apresentaram baixa valoração, sendo assim também um reflexo da “cultura do novo”. O bem mais valorado 
por esse ator social foi a Sede e Desfile do Homem da Meia-Noite. 

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA CULTURAL 

O sítio histórico de Olinda é um dos exemplares mais belos e preservados do modo de ocupação lusitana. 
Fundada em 1535 é a mais antiga das cidade-patrimônio do Brasil e já foi considerada a pequena Lisboa 
(IPHAN, 2010), figurando como a urbe brasileira mais estimada do século XVI. Quando incendiada em 1630 
pelos holandeses, somente a Igreja de São João Batista foi poupada, pela sua posição estratégica, 
funcionando como quartel — assim ficando conhecida como a Igreja dos Militares. Com o passar dos séculos 
Olinda viveu tempos de profusão e desmazelo, com os aspectos dessa passagem de tempos e vivências 
marcadas em seus edifícios, com as reformas de Igrejas e casario. 

O casario conta a história da ocupação e apropriação de Olinda, seus diferentes moradores e seus estilos. As 
Igrejas do Amparo, São João dos Militares e Guadalupe são importantes marcos que serviam de sentinela 
para os antigos viajantes e hoje são pontos de encontro de diversos tipos de manifestações populares. A 
Igreja do Rosário, por sua vez, representa também o sincretismo entre a religião católica e a de matriz 
africana, como importante elemento de celebração da população negra. Tudo isso é emoldurado e 
representado pelo ponto de confluência da área, entre a Igreja do Amparo e de São João. Antigos e novos 
padrões são ali percebidos, comemorações sagradas ou profanas ali se encontram, representação da cidade 
viva e multicultural, seus diversos tempos e atores. 

6385



 

O valor histórico pode ser percebido através de uma leitura da materialidade que forma o conjunto. Suas 
fachadas revelam épocas temporalmente distantes que foram moldadas por um processo de formação 
urbana colonial tipicamente portuguesa, com estilos e materiais da origem da cidade de Olinda e que hoje a 
configuram como sítio histórico e patrimônio da humanidade. Por mais que haja ao longo da história de 
Olinda novas formas de construir ou modificações nestes edifícios históricos, ainda há uma marcante 
presença do tempo nas paredes de suas construções. Mesmo uma pessoa que pouco conhece da história do 
lugar pode perceber que muito já se passou por ali. Através de um olhar ligeiramente mais apurado, podemos 
distinguir as marcas do tempo quando observamos a tipologia e configuração das casas justapostas, suas 
cobertas em águas duplas ou a sinuosa relação entre as estreitas ruas e os amplos largos que as sucedem. 

O valor de antiguidade pode ser atrelado à pátina do conjunto arquitetônico, que consiste na mudança 
gradual no objeto arquitetônico ou artístico através da passagem do tempo e da incidência de luz, sem que 
haja deformação ou perda das suas características principais. Mesmo não possuindo conhecimento sobre o 
conceito de pátina, percebe-se uma compreensão por parte da população local de Olinda quando estes se 
referem à antiguidade de seus bens. Outro fator que pode ser atrelado ao valor de antiguidade é a redução 
do seu valor de uso ao longo do tempo. 

O valor cultural é fortemente percebido no sítio através de suas manifestações religiosas e profanas. Seus 
largos e ruas se tornam palco para apresentações de frevo, maracatu, afoxés e coco de roda, como também 
é passagem marcante da prestigiada Procissão dos Passos. Olinda se evidencia como um espaço de cultura 
onde reside a diversidade de crenças e costumes e onde reside também os ateliês de importantes artistas da 
cultura popular pernambucana. 

O valor simbólico, é percebido através da relação da população local com seu sítio, sua habilidade de 
transmitir os testemunhos do passado e, em especial, a percepção imaterial dos atributos dos sítios. Assim, 
no sítio histórico de Olinda, percebe-se o valor simbólico através da forte presença da religião cristã católica 
e das muitas expressões das religiões de origem negra que marcam o sítio histórico de Olinda, se fazem 
presentes através da inúmera quantidade de igrejas espalhadas pelo seu sítio histórico, de suas regulares 
manifestações religiosas e das suas variadas expressões e ritos da cultura e religião negra. 

O valor artístico reforça o reconhecimento de Olinda como local das manifestações artísticas e culturais. Esse 
valor também se expressa nos diversos estilos arquitetônicos presentes no conjunto, a exemplo do colonial 
e do colonial ecletizado4, e na presença marcante na Rua do Amparo dos ateliês de artistas pernambucanos. 

O valor de uso se manifesta através da manutenção da predominância de uso habitacional no sítio e do uso 
religioso que foi preservado durante todo recorte temporal e que até os dias atuais tem forte influência sobre 
o local. Muitos dos sítios históricos brasileiros encontraram dificuldades em se adaptar à 
contemporaneidade, tendo em vista a existência de uma evasão em diversos sítios devido à falta de interesse 
e identificação da população com o espaço, e esse fato parece não se aplicar à Olinda. É possível perceber 
nela uma sobrevivência da condição de habitabilidade do espaço, entendido pela sua população como um 
espaço rico e agradável de se morar. 

O valor econômico é basicamente representado por dois polos: aquele voltado para nutrir a importante rede 
de turismo pela qual Olinda é internacionalmente conhecida e aquele destinado aos seus habitantes locais, 
que se manifesta na presença de seus comércios que visam suprir suas necessidades básicas, com seus 

                                                           
4 Casas que, após o decreto dos Códigos de Postura, receberam embelezamentos coma platibanda e as cornijas. 
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mercadinhos e padarias. Esse valor, quando se trata de sua atmosfera turística, se expressa também no 
casario do sítio histórico, vistos como bens comerciais passíveis de serem alugados tanto nos momentos 
comemorativos mais marcantes do sítio, como o carnaval, quanto ao longo de todo o ano. 

A partir da análise feita em relação aos valores e atributos do trecho em estudo do sítio histórico de Olinda, 
fez-se clara a sua valoração para a população local, mesmo que este trecho ocupe uma posição periférica em 
relação ao conjunto do sítio histórico mais valorizado turisticamente. Assim, torna-se necessário 
intervenções que tenham como objetivo realçar os valores identificados neste trabalho, de forma a tornar 
esta área tão emblemática quanto os pontos mais conhecidos de Olinda, tal como a Igreja da Sé ou a Praça 
do Carmo. 

CONCLUSÃO 

Reconhecendo a significância cultural como o conjunto de todos os valores atribuídos a um bem por meio de 
um processo de intersubjetivo (ZANCHETI et al. 2009), buscou-se neste artigo uma análise dos valores a partir 
da avaliação dos atores sociais envolvidos com o trecho analisado do Sítio Histórico de Olinda e 
posteriormente a elaboração de uma Declaração de Significância Cultural para esse trecho. A significância 
cultural de um bem não é estanque e esses valores variam de acordo com o tempo, o espaço e o sujeito que 
o avalia, fazendo-se necessária uma periódica avaliação. Segundo a revisão da Carta de Burra (1999), 
preservar a significância cultural é também uma das formas de conservar o bem. 

No Sítio Histórico de Olinda, tombado na instância federal em 1968 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1982, é notório uma distinção na valoração de 
determinadas áreas: aquelas voltadas ao turismo e com presença abundante de investimentos e aquelas que 
são deixadas à margem do desenvolvimento da cidade. 

A distinção entre essas duas áreas se torna clara quando, no mapa de apoio ao turista distribuído pela Casa 
do Turista, parte significativa do recorte de estudo é avaliado como inapropriado à visitação. Esse fato 
estabelece “uma barreira invisível” entre a Olinda turística e a área de estudo. Outro fator que torna essa 
segregação ainda mais acentuada é a falta de incentivo por parte da prefeitura para a realização de 
manutenções e reformas necessárias no casario, bem como a falta de programas de educação patrimonial 
voltadas para a população local. 

Devido a um conhecimento empírico sobre a história e a antiguidade da cidade de Olinda, a ferramenta 
aplicada permitiu observar que há pela população a atribuição do valor histórico ao trecho do SHO analisado. 
No entanto, o reconhecimento de outros valores que também possuem importância para a área, mas que 
não são facilmente expressos em sua materialidade, acabam por não serem atribuídos com tanta frequência. 

O valor de uso, por exemplo, é um dos valores que mais se poderia atribuir ao sítio, uma vez que se tem seu 
uso constante, marcado pelo uso habitacional, religioso e cultural, mas não foi atribuído com frequência 
pelos atores sociais consultados. O mesmo acontece com o valor econômico. Ambos os valores aparecem 
como os menos atribuídos ao sítio pelos atores sociais. 

Através da análise da valoração desses atores neste artigo, foi possível perceber que os especialistas são 
detentores do conhecimento técnico necessário para uma avaliação mais ampla e capazes de perceber o 
valor potencial de cada bem. Enquanto que a população, por estabelecer uma relação de vivência com o bem 
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e o sítio, possui a capacidade de assinalar de forma mais empírica alguns outros valores presentes no bem. 
Logo, torna-se imprescindível encontrar um ponto de união com o intuito de dispor uma relação harmônica 
entre saberes técnicos e empíricos, de modo a melhor compreender o bem e sua significância. 

Devido ao trecho ter pouca visibilidade e ser negligenciado pela gestão pública, existe uma tendência da 
própria população local não conseguir identificar e atribuir aos bens todos os valores que deveriam possuir. 
Não significa, contudo, que esses valores não possam ser encontrados no trecho, mas que se faz necessário 
um certo conhecimento e incentivo para que possam ser reconhecidos.  

O cruzamento e a síntese dessa multiplicidade de “olhares” se deu a partir da elaboração da Declaração de 
Significância Cultural. A Declaração de significância buscou ser um retrato fiel de como o sítio foi valorado no 
momento por aquele conjunto de atores sociais. É um importante instrumento de gestão da conservação e 
também de projeto por permitir que a tomada de decisões em relação ao bem em questão se paute numa 
valoração intersubjetiva por parte daqueles diretamente envolvidos. 

Por fim, entende-se que os valores e atributos do sítio histórico de Olinda (SHO) são o que fazem ele possuir 
tamanha importância histórica e cultural nos âmbitos local, nacional e internacional. Deve-se, portanto, 
considerá-los nos assuntos que implicam a gestão da conservação do patrimônio. Esta conduta de 
entendimento do valor patrimonial e incentivo a sua conservação deve, então, incluir o recorte de estudo 
deste artigo, englobando todos os trechos do SHO.  
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RESUMO:	
O	campus	Lo	Contador	ocupa	a	área	de	uma	estância	datada	do	século	XVIII,	localizada	na	antiga	zona	rural	de	Santiago	
/	Chile.	A	 fazenda	possuía	 como	 sede	uma	grande	 casa	 colonial,	 conhecida	atualmente	 como	 La	Casona.	 Em	1959,	
quando	a	região	já	havia	passado	por	diversos	processos	de	urbanização,	a	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Chile	
adquiriu	a	casona	e,	de	forma	gradativa,	diversos	terrenos	e	edificações	adjacentes,	instalando	no	local	as	faculdades	
de	Arquitetura	e	Urbanismo	e	Artes.	Atualmente	a	casa	colonial	é	o	ícone	que	fundamenta	e	dá	identidade	a	um	campus	
composto	por	diversas	pré-existências	e	reformas	entremeadas	com	novos	edifícios.	Um	local,	portanto,	em	constante	
transformação.	 Através	 da	 análise	 da	 historicidade	 do	 campus	 é	 possível	 avaliar	 a	 importância	 das	 estratégias	 de	
transformação	da	Casona	para	a	preservação	do	patrimônio	edificado	e	o	crescimento	do	campus	universitário.	Este	
trabalho	 fará	 uma	 análise	 de	 algumas	 das	 principais	 intervenções	 arquitetônicas	 no	 Campus	 Lo	 Contador	 em	 três	
diferentes	níveis,	de	acordo	com	teoria	do	arquiteto	e	crítico	espanhol	Francisco	de	Gracia	em	seu	livro	Construir	en	lo	
construido:	la	arquitectura	como	modificacion.		
PALAVRAS-CHAVE:	arquiteturas	extemporâneas,	patrimônio	histórico,	intervenção.	
	
ABSTRACT:	
The	Lo	Contador	campus	fills	an	area	of	an	18th-century	farm,	located	in	the	former	rural	area	of	Santiago	/	Chile.	The	
farm	had	as	its	headquarters	a	large	colonial	house,	now	known	as	La	Casona.	In	1959,	when	the	region	had	undergone	
several	urbanization	processes,	the	Pontificia	Universidad	Catolica	de	Chile	acquired	the	house	and,	in	a	gradual	way,	
several	adjacent	lands	and	buildings,	placing	there	the	Faculties	of	Architecture	and	Urbanism	and	Arts.	Nowadays	the	
colonial	house	is	the	icon	that	supports	and	gives	identity	to	a	campus	composed	of	several	pre-existences	and	reforms	
interspersed	with	new	buildings.	A	place,	therefore,	in	constant	transformation.	Through	the	analysis	of	the	historicity	
of	the	campus,	it	is	possible	to	evaluate	the	importance	of	Casona's	transformation	strategies	for	the	preservation	of	the	
built	heritage	and	the	growth	of	the	university	campus.	This	work	will	make	an	analysis	of	some	of	the	main	architectural	
interventions	in	the	Campus	Lo	Contador	in	three	different	levels,	according	to	the	theory	of	Francisco	de	Garcia,		Spanish	
architect	and	critic,	in	his	book	Construir	en	el	constructed:	architecture	as	modification.	
KEYWORDS:	extemporary	architecture,	historical	heritage,	intervention.	
	
RESUMEN:	
El	campus	Lo	Contador	ocupa	el	área	de	una	estancia	datada	del	siglo	XVIII,	ubicada	en	la	antigua	zona	rural	de	Santiago	
/Chile.	La	hacienda	poseía	como	sede	una	gran	casa	colonial,	conocida	actualmente	como	La	Casona.	En	1959,	cuando	
la	región	ya	había	pasado	por	diversos	procesos	de	urbanización,	la	Pontificia	Universidad	Catolica	de	Chile	adquirió	la	
casona	 y,	 de	 forma	 gradual,	 diversos	 terrenos	 y	 edificaciones	 adyacentes,	 instalando	 en	 el	 local	 las	 facultades	 de	
Arquitectura	y	Urbanismo	y	Artes.	Actualmente	la	casa	colonial	es	el	icono	que	fundamenta	y	da	identidad	a	un	campus	
compuesto	 por	 diversas	 preexistencias	 y	 reformas	 entremezcladas	 con	 nuevos	 edificios.	 Un	 lugar,	 por	 lo	 tanto,	 en	
constante	transformación.	A	través	del	análisis	de	la	historicidad	del	campus	es	posible	evaluar	la	importancia	de	las	
estrategias	de	 transformación	de	Casona	para	 la	preservación	del	patrimonio	edificado	y	el	 crecimiento	del	 campus	
universitario.	Este	trabajo	hará	un	análisis	de	algunas	de	las	principales	intervenciones	arquitectónicas	en	el	Campus	Lo	
Contador	en	tres	diferentes	niveles,	de	acuerdo	con	la	teoría	del	arquitecto	y	crítico	español	Francisco	de	Gracia	en	su	
libro	Construir	en	lo	construido:	la	arquitectura	como	modificación.	
PALABRAS-CLAVE:	arquitecturas	extemporáneas,	patrimonio	histórico,	intervención.	
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INTRODUÇÃO	

O	campus	Lo	Contador	é	o	menor	dos	quatro	campi	universitários	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	
Chile,	 abrigando	 atualmente	 8%	 da	 comunidade	 acadêmica	 da	 instituição	 nos	 cursos	 de	 Arquitetura	 e	
Urbanismo	e	Artes.	A	área	onde	hoje	se	instala	o	campus	foi	adquirida	pela	universidade	em	1958	e	recebeu	
as	 instalações	 do	 curso	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 em	 1959,	 após	 passar	 por	 algumas	 adaptações,	
preservando	sua	maior	pré-existência:	uma	casa	colonial	datada	da	década	de	1740	que	abrigou	 funções	
distintas	ao	longo	de	sua	existência.	O	responsável	pela	compra	e	adaptação	da	Casona,	como	é	conhecida	a	
Casa	de	Lo	Contador,	foi	o	então	decano	da	faculdade	de	arquitetura,	Sergio	Larraín	Garcia	Moreno	(1905-
1999),	também	grande	responsável	pela	sua	sedimentação	no	tecido	urbano	de	Santiago.	

O	terreno	que	recebe	esta	parcela	da	universidade	era	uma	antiga	 fazenda	 localizada	na	região	norte	de	
Santiago.	O	que,	na	época,	era	zona	rural	transformou-se	no	atual	bairro	Pedro	de	Valdivia	Norte.	Sobre	a	
terra,	a	Casona	traça	a	identidade	do	campus	que	cresceu	simultaneamente	transformando	e	preservando	
essa	e	outras	edificações	adquiridas	posteriormente.	O	local,	que	reflete	um	pouco	da	história	da	evolução	
urbana	de	Santiago,	apresenta	também	a	variedade	da	arquitetura	do	país	ao	longo	dos	anos,	e,	sobretudo,	
transpira	um	forte	genius	loci,	provando	através	de	um	espaço	plenamente	adaptado	ao	uso	e	ao	cotidiano	
contemporâneos	que	a	utilização	de	edifícios	históricos	transfere	ao	espaço	uma	atmosfera	mais	rica.		

Frente	 à	 breve	 contextualização,	 este	 trabalho	 pretende	 analisar	 o	 tema	 da	 intervenção	 em	 edificações	
existentes	 no	 tocante	 das	 operações	 extemporâneas,	 que	 conforme	 afirma	 Ana	 Carolina	 Pellegrini,	 são	
"caracterizadas	pela	coexistência	de	projetos	ou	construções	realizados	em	tempos	distintos”	(PELLEGRINI,	
2016,	p.6).	A	transformação	do	lugar,	dessa	forma,	sendo	responsável	pela	preservação.	Para	tal,	fará	uma	
análise	de	algumas	das	principais	 intervenções	arquitetônicas	no	Campus	Lo	Contador	em	três	diferentes	
níveis,	de	acordo	com	teoria	do	arquiteto	e	crítico	espanhol	Francisco	de	Gracia	em	seu	livro	Construir	en	lo	
construido:	la	arquitectura	como	modificación:	a	modificação	circunscrita,	a	modificação	do	locus	e	o	modelo	
de	conformação	urbana.	

	
OS	NÍVEIS	DE	INTERVENÇÃO	

As	camadas	de	tempo	são	perceptíveis	na	implantação	do	campus	Lo	Contador,	cujos	edifícios	ocupam	quase	
um	quarteirão	inteiro	no	bairro	Pedro	de	Valdivia	Norte,	região	da	Providencia.	Além	da	casona,	compõem	o	
campus	edificações	residenciais	adquiridas	e	reformadas	posteriormente	e	edifícios	construídos	em	diversas	
épocas	para	 receber	as	 atividades	acadêmicas	em	específico.	 Todos	permeiam	um	grande	 jardim	central	
composto	 por	 praças	 secas	 e	 canteiros	 que	 com	 o	 passar	 dos	 anos	 uniram-se	 à	 casona	 para	 definir	 a	
identidade	do	campus.	As	regras	de	implantação	de	todos	os	novos	edifícios	e	expansões	foram	discutidas	
em	momentos	distintos	da	história	do	campus	e,	em	2015,	oficializadas	através	de	um	concurso	para	o	plano	
diretor	de	crescimento.	Ele	foi	responsável	por	unificar	as	diferentes	diretrizes	traçadas	durante	os	mais	de	
50	 anos	 de	 uso	 universitário.	 Deste	 conjunto	 de	 edifícios	 e	 intervenções	 foram	 retirados	 os	 três	 mais	
representativos,	 que	 geraram	 mais	 mudanças	 tanto	 em	 pequena	 quanto	 em	 larga	 escala	 e	 analisados	
segundo	os	três	diferentes	níveis	discutidos	por	Francisco	de	Gracia.	Em	Construir	no	Construído,	o	autor	
trata	das	questões	advindas	da	ação	de	intervir	em	uma	estrutura	formal	existente	quando	ela	apresenta	
necessidade	 de	 alteração.	 O	 autor	 reflete	 sobre	 as	 maneiras	 de	 estabelecer	 a	 dialética	 entre	 a	 nova	
arquitetura	 e	 a	 cidade	 construída.	 Seguindo	 as	 bases	 do	 restauro	 crítico,	 enuncia	 alguns	 princípios	
fundamentais	 que	 estabelecem	 relações	 entre	 uma	 forma	 existente,	 limitada,	 e	 uma	 nova	 contribuição	
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formal.	Dentre	outros	princípios,	apresenta	três	níveis	de	intervenções	em	pré-existências,	cujo	limite	mais	
baixo	é	a	própria	operação	de	restauro	e	no	outro	extremo	os	projetos	que,	para	serem	executados,	exigem	
também	planejamento	urbano.	

Dessa	 forma,	 os	 exemplares	 selecionados	 e	 analisados	 sob	 esses	 níveis	 são:	 a	 Casa	 de	 Lo	 Contador	 e	 a	
modificação	 circunscrita,	 quando	 a	 reforma	 é	 o	 próprio	 restauro,	 sem	 reflexo	 no	 entorno;	 o	 Centro	 de	
Informação	e	Documentação	Seergio	Larraín	Garcia-Moreno	e	a	modificação	do	 locus,	quando	a	 reforma	
repercute	no	entorno	imediato,	transformando-o	de	alguma	forma;	o	masterplan,	fruto	do	concurso	de	2015	
e	o	modelo	de	conformação	urbana,	quando	as	ações	projetadas	alteram	a	morfologia	urbana,	que	precisa	
sofrer	um	planejamento	em	conjunto.		

A	CASONA	E	A	MODIFICAÇÃO	CIRCUNSCRITA		

Neste	 nível,	 conhecido	 como	modificação	 circunscrita,	 o	 edifício	 existente	 é	 considerado	 uma	 realidade	
individual.	Qualquer	operação	é	balizada	por	 suas	 características	 formais	ou	 volumétricas.	Diz	 respeito	 à	
remodelação	 interna,	 restauro	 ou	 ampliação	 com	 repercussão	 mínima	 em	 seu	 entorno.	 A	 Casona	 foi	
construída	em	meados	da	década	de	1740.	 Inspirada	nas	casas	de	 fazenda	europeias,	 foi	estruturada	em	
grandes	muros	longitudinais	que	atuaram	como	guias	nas	expansões	da	casa.	Suas	paredes	de	adobe	e	telhas	
de	 barro,	 apesar	 de	 apresentarem	 solução	 de	 aparência	 trivial,	 “representam	 o	 saber	 construtivo	 local”	
(OYARZUN,	2007,	p.14),	motivo	pelo	qual	a	casa	é	considerada	patrimônio	nacional.	Durante	sua	história,	
passou	por	diversas	expansões	e	substituições	operacionais,	conforme	é	possível	verificar	em	suas	plantas.	
Na	planta	original,	de	1740	(figura	1),	a	casona	era	constituída	por	um	bloco	único	de	dois	pavimentos	com	
corredores	nas	duas	fachadas	principais,	sendo	o	térreo	abrigo	para	as	áreas	de	serviço,	lagares	e	quartos	de	
criados	e	o	pavimento	superior	destinado	às	alas	sociais	e	íntimas.	A	cozinha	era	um	anexo	independente	e	
o	acesso	principal	se	dava	pela	fachada	oeste,	apesar	de	já	se	verificar	um	caminho	que	atravessa	o	pátio,	
ensaiando	ao	sul	um	acesso	direto	ao	segundo	pavimento.	A	primeira	readequação	operacional	da	casa	foi	
em	sua	transformação	em	casa	de	retiros,	em	1840	(figura	2).	A	reforma	apresentou	expressivo	aumento	de	
área	e	uma	nova	relação	entre	os	espaços	internos,	configurando	o	pátio	central	que	se	percebe	até	hoje.	
Nesta	 etapa	 foram	 construídos	 uma	 capela	 e	 um	 refeitório,	 concebidos	 como	 corpos	 independentes	
perpendiculares	 ao	 bloco	 principal	 e,	 encerrando	 a	 forma	 quadrada,	 novos	 quartos	 paralelos	 ao	 volume	
inicial,	sendo	os	sanitários	o	elo	de	ligação	entre	o	volume	dos	quartos	e	as	capelas.	Oficializa-se	um	acesso	
secundário	pela	fachada	sul.	Em	1866	(figura	3)	a	construção	de	mais	quartos	sedimentou	a	forma	de	anel	
com	pátio	central.	A	partir	de	1900	a	casa,	já	liberta	de	suas	obrigações	religiosas,	assumiu-se	o	acesso	à	casa	
pela	fachada	sul	(figura	4).	
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																			Figura	2:	Planta	Original	da	Casona	(1799)	.																																															Figura	2:	Planta	quando	Casa	de	Retiros	(1840).								
																														Fonte:	Oyarzun	(2007,	p.11)																																																													Fonte:	Oyarzun	(2007,	p.11)	

								 	

	
																	Figura	3:	Planta	Casa	de	Retiros	final	(1866).																																																Figura	4:	Planta	retorno	à	atividades	rurais	(1920).								
																														Fonte:	Oyarzun	(2007,	p.11)																																																													Fonte:	Oyarzun	(2007,	p.11)	

	

Com	a	aquisição	da	casa	pela	Puc,	em	1958	e	a	insistência	de	seu	decano,	Sergio	Larraín	Garcia-Moreno	em	
ocupá-la	com	as	instalações	da	escola	foi	iniciada	uma	nova	era	da	Fazenda	Lo	Contador.	Embora	não	tenha	
sido	feita	nenhuma	alteração	estrutural	o	uso	da	casa	foi	totalmente	renovado,	acordando	com	os	novos	
usos	presentes	no	bairro,	neste	momento	muito	mais	desenvolvido.	Sem	reformas	substanciais,	a	Faculdade	
de	Arquitetura	ocupou	a	casona	no	ano	de	1959	e	inaugurou	uma	dinâmica	completamente	diferente	aos	
seus	espaços	internos,	ainda	que	mantendo	sua	relação	com	o	entorno	intacta.	Os	quartos	passaram	a	ser	
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utilizados	como	salas	de	aula	e	ateliês	e	as	galerias	utilizadas	como	mural	e	área	para	painéis	de	projeto	
(figura	 5).	 A	 direção	 foi	 instalada	 no	 corpo	 sul,	 bloco	 que	 já	 abrigava	 o	 acesso	 principal	 da	 casa.	 Uma	
lanchonete	 foi	 instalada	 na	 antiga	 cozinha	 e	 ali	 permaneceu	 até	 1992,	 ano	 em	 que	 foi	 demolida	 para	 a	
construção	da	nova	biblioteca,	projeto	chave	para	o	campus	assumir	a	identidade	que	é	percebida	hoje.	

	
Figura	5:	Galerias	sendo	usadas	para	atividades	da	faculdade.	

Fonte:	Artega	(2017)	

Embora	a	grande	expansão	de	área	na	casona	ocorrida	a	partir	de	1840	com	a	transformação	em	casa	de	
retiros	tenha	alterado	a	forma	como	o	edifício	dialogava	com	seu	entorno,	afinal	foi	configurado	um	pátio	
central	e	nova	entrada	principal,	quando	ela	recebeu	as	funções	acadêmicas	suas	alterações	foram	muito	
mais	sutis.	O	novo	uso	universitário	da	casona	a	partir	da	década	de	1950	pode	ser	considerado,	portanto,	
uma	modificação	circunscrita,	pois	não	desprezou	o	caráter	da	casa,	apesar	da	radical	troca	operacional.	As	
características	construtivas	e	plásticas	também	foram	mantidas	e	permanecem	até	os	dias	de	hoje.	

O	CENTRO	DE	INFORMAÇÃO	E	DOCUMENTAÇÃO	SLGM	E	A	MODIFICAÇÃO	DO	LOCUS	

Entre	 os	 anos	 1960	 e	 1990	 foram	 construídos	 diversos	 anexos	 temporários	 na	 parcela	 sul	 e	 sudeste	 do	
terreno	da	chácara	para	abrigar	mais	instalações	da	universidade.	A	implantação	deles	fez	com	que	a	casona	
mirasse	novamente	ao	norte,	fundamentando	uma	espécie	de	praça	central	no	quarteirão,	o	que	conformou	
a	centralidade,	percebida	até	hoje.	

No	início	dos	anos	1990	foi	convocado	um	concurso	de	projetos	para	construir	um	anexo	à	casona,	que	se	
tornasse	o	elo	de	ligação	entre	ela	e	as	demais	edificações	do	campus.	Tal	concurso,	vencido	por	Teodoro	
Fernandez,	Smiljan	Radic	e	Cecilia	Puga	foi	um	marco	que	sedimentou	a	praça	central	e	guiou	toda	evolução	
do	campus	a	partir	daí.	A	execução	desse	projeto	foi	responsável	pela	modificação	do	locus.	
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Com	complexa	definição,	o	conceito	de	 locus,	pode	ser	explicado,	com	base	na	referência	de	Aldo	Rossi1	
como	uma	noção	teórico-filosófica	que	diz	respeito	à	relação	única	e	universal	que	existe	entre	determinado	
lugar	e	suas	construções.	No	grau	de	intervenção	que	modifica	o	 locus,	as	intervenções	repercutem	sobre	
uma	 estrutura	 consolidada.	 A	 escala	 de	 referência	 para	 avaliar	 é	 indicada	 pelo	 entorno	 dos	 edifícios	
modificados.	Afeta	o	sistema	de	relações	que	caracteriza	tal	 lugar.	Considera-se	aqui	as	 intervenções	que	
podem	não	ter	alcance	urbanístico	por	estarem	vinculadas	a	um	limite	de	escala,	mas	que	de	alguma	forma	
alteram	o	genius	loci	do	entorno	imediato	da	edificação	existente.	São	casos	como	ampliações	de	dimensão	
considerável,	novos	corpos	autônomos	conectados	à	existentes	e	novos	volumes	que	servem	de	união	para	
outros	volumes	existentes.	Em	geral,	edifícios	novos	que	ocupam	espaços	intersticiais	e	contribuem	com	sua	
transformação.	Segundo	De	Gracia,	nesse	tipo	de	modificação	é	imprescindível	que	se	tenha	juízo	crítico	para	
desemaranhar	 as	mais	delicadas	 relações	entre	 lugar	 e	nova	 incorporação,	 reconhecendo	a	estrutura	do	
contexto.	A	construção	do	Centro	de	Informação	e	Documentação	Sergio	Larraín	Garcia	Moreno	no	subsolo	
do	centro	do	Campus	Lo	Contador	encaixa-se	nessa	categoria,	 já	que,	respeitando	as	 formas	existentes	e	
estabelecendo	 novas	 e	 cruciais	 relações	 de	 circulação,	 alterou	 o	 genius	 loci	 do	 campus,	 garantindo	 a	
centralidade	através	de	uma	praça,	ensejada	desde	a	construção	dos	primeiros	anexos.	

	
Figura	6:	Esplanada,	praça	central	ligada	diretamente	à	Casona.	

Fonte:	Claudia	Cabral	(2016)	

	
																																																													
1 Em	Arquitetura	da	Cidade,	quando	alude	ao	locus	como	“a	relação	singular,	mas	universal,	que	existe	entre	certa	situação	e	local	e	
as	construções	que	se	encontram	naquele	lugar”(p.147)	
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A	execução	do	projeto	 iniciou	no	ano	de	1995	e	foi	dividida	em	duas	etapas,	sendo	totalmente	concluída	
apenas	 em	 2006.	 O	 projeto	 destacou-se	 por	 conseguir	 densificar	 a	 área	 do	 campus	 mantendo	 e	
sedimentando	a	praça	central.	Para	posicionar	de	forma	adequada	o	programa	de	necessidades,	os	autores	
optaram	por	construir	em	subsolo.	O	projeto	apresentou-se,	portanto,	com	dupla	função:	a	primeira	como	
uma	 grande	 esplanada,	 ligando-se	 diretamente	 com	 o	 casarão,	 oficializando-se	 como	 maior	 espaço	 de	
convivência	do	campus	 (figura	6);	a	segunda	como	um	teto,	proteção	para	os	usos	colocados	sob	a	 terra	
(figura	7).	Os	pavimentos	subterrâneos	são	percebidos	através	dos	pátios	que	se	abrem,	ora	protegidos	com	
grelhas	metálicas,	 ora	 totalmente	 abertos.	 A	 praça	 construída	 possui	 a	 mesma	 extensão	 da	 fachada	 da	
Casona	e	é	limitada	ao	norte	por	uma	pérgola	coberta	que	percorre	o	projeto	de	leste	a	oeste.	Além	de	limitar	
a	área	de	intervenção,	esse	elemento	exerce	a	função	de	ordenar	a	relação	da	praça	com	as	fachadas	dos	
edifícios	adjacentes	e	de	estabelecer	uma	relação	de	altura	com	as	galerias	da	Casona.	Abaixo	da	praça,	em	
nível	subsolo,	organiza-se	a	biblioteca	e	o	auditório.	A	biblioteca,	configurada	em	planta	 livre	e	flexível,	é	
iluminada	por	dois	pátios,	um	a	 leste	e	outro	a	oeste.	O	acesso	ao	 conjunto	 subterrâneo	 se	dá	por	uma	
escadaria	 localizada	 no	 novo	 acesso	 ao	 campus	 pela	 rua	 Carlos	 Casanueva.	 Esse	 projeto	 apresenta	 uma	
característica	decisiva	na	modificação	do	locus:	traz	a	entrada	principal	do	campus	para	sua	borda	oeste,	tal	
qual	 nos	 primórdios	 da	 casona.	 Em	 sua	última	 reforma,	 em	1920,	 a	 casona	 assumiu	 a	 fachada	 sul	 como	
principal	em	função	de	novas	características	urbanísticas,	como	o	desenvolvimento	do	bairro	providência	e	
a	construção	de	pontes	mais	próximas,	assumindo	a	chegada	ao	bairro	pelo	lado	sul.	A	alteração	do	acesso	
ao	quarteirão	universitário,	todavia,	assumiu	o	papel	de	responsável	por	uma	alteração	no	fluxo	viário,	agora	
potencializado	na	divisa	oeste.	A	grande	esplanada	oeste-leste	também	foi	crucial	na	decisão	por	adquirir	
mais	terrenos	ao	longo	do	lote,	expandindo	a	escala	de	um	campus	antes	contido.		

	

	
Figura	7:	Acesso	à	biblioteca	e	ao	restante	do	programa	do	subsolo.	

Fonte:	Claudia	Cabral	(2016)	
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A	CONSOLIDAÇÃO	DO	CAMPUS	E	O	MODELO	DE	CONFORMAÇÃO	URBANA		

O	modelo	de	conformação	urbana	é	composto	por	operações	que	afetam	diretamente	o	caráter	morfológico	
de	parte	de	uma	cidade.	Independente	da	escala	e	grau	de	extensão,	são	práticas	modificadoras	que	visam	
consolidar	 tanto	os	 cheios	quanto	os	 vazios	e	que	alteram,	 conforme	conceitos	de	Aldo	Rossi,	 a	 área	de	
estudo	dentro	da	concepção	de	cidade	por	partes.	É	possível	ocorrer	esse	padrão	como	um	regenerador	de	
áreas	com	 indefinições	 formais	dentro	de	um	bairro	ou	cidade	ou	em	 locais	onde	a	ordem	existente	não	
merece	ser	considerada	dominante.	Os	casos	dessa	categoria	são	imediatamente	sequenciais	aos	casos	da	
categoria	anterior,	a	modificação	do	 locus,	 já	que	uma	das	consequências	da	nova	conformação	urbana	é	
justamente	a	modificação	da	essência	do	lugar.	Normalmente	as	remodelações	de	bairros	e	reestruturações	
de	áreas	degradadas	encaixam-se	nessa	categoria.	Exemplos	como	o	Plan	Voisin	de	Paris,	onde	Le	Corbusier	
propõe	 a	mudança	 de	 caráter	 do	 bairro	 histórico	 através	 tanto	 da	 arquitetura	 quanto	 do	 planejamento	
urbano,	estabelecendo	total	ruptura	com	o	contexto	histórico	e	ignorando	mudanças	graduais	são	o	extremo	
dessa	categoria,	que	pode	ser	expressada	também	através	das	reconstruções	do	pós-guerra	que	não	optaram	
pela	 reconstrução	com’era	dov’era.	A	exemplo	é	possível	 citar	as	diversas	 restituições	de	Berlim	após	os	
bombardeios	da	Segunda	Guerra,	como	a	Potsdamer	Platz	e	o	Centro	Científico,	reformas,	anexos	ou	novas	
edificações	que	densificaram	novamente	uma	 região,	 regenerando-as	de	diversas	 formas.	Nessa	 linha	de	
atuação	é	possível	caracterizar	também	o	Campus	Lo	Contador.	Com	o	crescimento	do	campus,	a	direção	
almejava	adquirir	todo	o	quarteirão,	entretanto	foi	possível	anexar	apenas	as	casas	unifamiliares	construídas	
nos	lotes	adjacentes.	Essas	casas	foram	reformadas	para	receber	programas	das	faculdades,	como	editora	e	
sede	da	pós-graduação.	A	partir	dessas	aquisições	e	após	diversas	discussões	e	planos	diretores,	foi	proposto	
um	novo	concurso,	em	2015,	para	definir	as	diretrizes	de	crescimento	do	campus.	A	ambição	do	concurso	
era	 desenvolver	 um	 novo	 plano	 diretor	 propondo	 uma	 estratégia	 integral	 de	 crescimento	 atualizada.	 O	
vencedor	 do	 concurso	 foi	 o	 escritório	 Beals	 +	 Lyon,	 parceria	 de	 Loreto	 Lyon	 e	 Alejantro	 Beals,	 ambos	
professores	na	PUC.	As	novas	relações	do	campus	com	o	bairro	a	partir	desse	plano	já	começam	a	refletir	na	
microrregião	onde	ele	está	inserido.		

	
Figura	8:	Perspectiva	do	Projeto	para	masterplan	do	campus.	

Fonte:	Beals	+	Lyon	(2015)	
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Segundo	os	autores,	o	projeto	(figura	8)	permite	examinar	e	repensar	os	elementos	críticos	na	formação	de	
um	campus	universitário,	para	que	este	corrobore	com	a	formação	dos	estudantes.	O	projeto	propõe	quatro	
pontos	fundamentais	para	guiar	o	desenvolvimento	do	campus.	O	primeiro	ponto	é	torná-lo	mais	aberto,	um	
térreo	poroso	que	permite	um	relacionamento	dinâmico	entre	o	interior	do	quarteirão	e	a	a	rua.	Transformar	
as	bordas	fechadas	em	um	espaço	de	transição,	gerando	vínculos	com	a	comunidade	externa.	A	justificativa	
desse	ponto	é	que	no	estudo	de	arquitetura	e	urbanismo	o	principal	laboratório	é	a	cidade,	então	a	unificação	
do	espaço	de	estudo	com	ela	cria	nos	estudantes	a	sensação	de	pertencimento	social.	O	segundo	ponto	diz	
respeito	ao	campus	como	um	espaço	de	permanência,	onde	o	trabalho,	o	estudo	e	a	troca	social	ocorram	
em	 um	 espaço	 integrado.	 Para	 isso	 acontecer	 faz-se	 necessário	 uma	 grande	 infraestrutura	 de	 apoio,	
composta	de	cafeteria,	bar,	 instalações	recreativas	e	esportivas.	Espaços	que	sejam	capazes	de	promover	
encontro	e	diálogo	espontâneos.	Como	terceiro	ponto,	os	autores	citam	a	preservação	do	vazio	e	dos	espaços	
abertos.	Potencializar	ainda	mais	as	qualidades	da	praça	central,	focando	não	nos	volumes	construídos,	mas	
sim	na	relação	que	eles	têm	com	os	outros	edifícios	e	principalmente	com	o	espaço	aberto,	tanto	a	grande	
praça	 quanto	 os	 pequenos	 pátios	 adjacentes.	 O	 último	 ponto	 estratégico	 do	 projeto	 diz	 respeito	 ao	
desenvolvimento	sustentável.	O	campus	apresenta	significativas	limitações	estéticas	e	de	escala.	Por	isso	é	
necessário	 planejar	 um	 desenvolvimento	 coerente,	 projetando	 espaços	 flexíveis	 e	 adaptados.	 O	 plano,	
portanto,	é	uma	investigação	acerca	das	novas	relações	geradas	tanto	no	interior	do	quarteirão	quanto	com	
suas	adjacências	principais	através	da	intensificação	dos	usos	e	conexão	com	a	cidade.	A	exploração	de	novas	
relações	e	espaços	de	encontro,	usos	e	permanência,	dadas	a	partir	da	abertura	do	térreo	e	dos	acessos	ao	
campus	 por	 diversos	 pontos	 estabelecerão	 uma	 nova	 relação	 com	 o	 bairro	 e	 com	 a	 cidade.	 A	 imagem	
tradicional	de	um	campus	 fechado	e	sem	relação	com	o	mundo	exterior	precisava	ser	alterada	e	é	essa	a	
principal	razão	do	projeto.	Essa	razão	é,	portanto,	responsável	por	uma	nova	percepção	do	espaço	urbano,	
modificando-o	de	dentro	para	fora.		

Após	analisar	três	níveis	de	intervenção	dentro	de	um	só	complexo	de	edificações	é	possível	afirmar	que	as	
arquiteturas	extemporâneas	transformam	o	lugar	e,	dessa	forma,	são	responsáveis	pela	sua	preservação.	As	
operações	de	reforma	e	ampliações	que	iniciaram	na	Casa	de	Lo	Contador	e	se	espalharam	por	todo	o	campus	
exercem	papel	fundamental	tanto	na	preservação	da	memória	quanto	no	desenvolvimento	do	bairro	onde	
se	inserem.		

Conclui-se,	 portanto,	 que	 há	 uma	 importante	 discussão	 que	 deve	 ser	 ativada,	 que	 não	 diz	 respeito	 às	
maneiras	de	manter	edificações	históricas,	e	sim	de	como	transformar	velhas	arquiteturas	por	meio	de	novos	
projetos,	harmônicos	com	o	passado	e	úteis	para	o	cotidiano	atual.	Mais	do	que	utilizar	cartilhas	e	regras	
procedimentais	de	restauro,	deve-se	entender	a	vocação	do	edifício	em	cada	época,	do	 local	onde	ele	se	
insere	e	incrementar	o	velho	através	do	novo.	Assim,	mais	do	que	conservar	a	história,	constrói-se	a	memória,	
atitude	que	apresenta	crescente	sustentabilidade	dentro	da	cidade	e	é	mais	inclusiva	com	seus	usuários,	que	
se	 enxergam	 na	 própria	 transformação.	 Esse	 tipo	 de	 ação	moldou	 a	 história	 da	 casona	 e	 sedimentou	 o	
Campus	 Lo	 Contador,	 demonstrando	 aspectos	 da	 evolução	 da	 arquitetura	 chilena	 e	 a	 construção	de	 um	
ambiente	saudável	tanto	para	os	usuários	diretos	quanto	para	a	cidade	de	Santiago.	
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VIVIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM CENTRO 
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VIVIFICATION, REHABILITATION AND CONSERVATION OF A HISTORIC CENTER

VIVIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN CENTRO HISTÓRICO

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 
RESUMO: 
No século XX o Brasil passou por um processo de restruturação das cidades, na tentativa de eliminar os rastros 
negativos da industrialização e resolver a superlotação advinda do êxodo rural. Este problema causou nas cidades o 
desordenamento urbano e uma série de consequências agravantes, como, a favelização, poluição, violência, 
enchentes e doenças. Com a expansão territorial, surge a oportunidade de deslocamento da população das áreas 
urbanas industrializadas para subúrbios, onde atualmente estão as novas centralidades. Desta forma os centros 
históricos apesar de ter uso misto, possuem predominância de serviços e comércio, provocando cada vez mais a 
evasão dos habitantes locais e tornando esses espaços sem vida. 
Dentre as tantas transformações e diversificações ocorridas nas cidades, as área centrais novas e antigas, têm 
merecido estudos profundos e projetos de intervenção mais concretos, a fim de coibir as problemáticas que algumas 
centralidades vêm sofrendo. 
PALAVRAS-CHAVE: Restruturação, centralidades; desordenamento urbano; população; evasão; intervenção.  

ABSTRACT: 
In the 20th century, Brazil went through a process of restructuring of cities, in an attempt to eliminate negative traces 
of industrialization and overpopulation from rural exodus. This problem caused cities also brought urban disorder and 
a series of negative consequences, as “favelization”, pollution, violence, flooding and diseases. With territorial 
expansion, emerges the opportunity of replacement of population from urban industrialized areas to the suburbs, 
where nowadays are the new centralities. This way, the main central areas, despite its mixed use, possess prevalence 
of services and commerce, forcing even more the local population evasion, leaving behind empty lifeless 
spaces.Among such transformations and diversification occurred in cities, the central areas and the prossible new 
centralities, have deserved deeper studies and more concrete intervention projects in order to solve the problematics 
some centralities have been suffering. 

 KEYWORDS: Restructuring; centralities; urban disorder; population; evasion; intervention. 

RESUMEN: 
En el siglo XX, brasil paso por un proceso de reestructuración de las ciudades, en el intento de eliminar los rastros 
negativos de la industralizacion y la super poblacion derivada del exodo rural. La super poblacion de las ciudades 
trajeron tambien el desordenamiento urbano en una serie de consecuencias negativas, como, la “favelizacion”, 
contaminacion, violencia, inundaciones y enfermedades. Con la expansion territorial, surge la oportunidad del evasión 
de la poblacion de las areas urbanas industrializadas para las afueras, donde actualmente estan las nuevas 
centralidades. De esta forma las areas centrales principales a pesar de tener el mismo uso, tienen predominio de 
servicios y comercio, provocando cada vez mas la salida de los habitantes locales y haciendo estos espacios sin vida. 
Dentro de tantas transformaciones y diversificaciones ocurridas en las ciudades, las areas centrales y las posibles y 
nuevas centralidades tiene merecidos estudios mas profundos y proyectos de intervencion mas concretos, a fin de 
solucionar las problematicas que algunas centralidades vienen sufriendo.  
PALABRAS-CLAVE: Reestructuración, centralidades, desordenamiento urbano, población, evasión, intervencion. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo é resultado de análises e pesquisas com ênfase no conceito de áreas centrais realizadas no Bairro 
do Recife, primeiro bairro e centro histórico da cidade do Recife, Pernambuco. O sítio histórico do Recife, 
assim como o da maioria das cidades do país enfrenta adversidades referentes ao abandono de seu 
patrimônio histórico, a evasão da população, segregação de espaços, criminalidade e ausência de politicas 
públicas que resultem em um sistema igualitário de preservação de qualidade (algumas áreas são mais 
valorizadas que outra) e de investimento. Através do estudo da Área Central do Recife, e participação em 
consultas públicas, temáticas voltadas para a degradação e a desocupação de edifícios e a exclusão dos 
habitantes do bairro, foi levantada a questão mais alarmante: o enorme quantitativo de imóveis 
desocupados em relação ao número de pessoas desabrigadas no Recife. A quantidade de pessoas morando 
nas ruas e/ou situação de vulnerabilidade é preocupante. Será a ocupação de imóveis ociosos uma 
alternativa viável para a diminuição do déficit habitacional que é um problema não só na cidade do Recife, 
mas também no Brasil? 
Outra abordagem da pesquisa é a marginalização e a degradação do patrimônio que é material e imaterial. 
No bairro do Recife há edificações com risco de desabamento por falta de manutenção e pela falta de uso, 
tornando um perigo, o trânsito em seu entorno. Muitos dos edifícios abandonados com fachadas e 
estruturas precárias estão com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) vencido, sugerem a falta de 
interesse dos proprietários em seus bens e/ou a danosa especulação imobiliária, a qual faz a cidade e a 
propriedade não cumprirem função social (artigo 182 e 183 da Constituição Federal Brasileira).  
A população inserida no bairro está em sua maioria localizada na Comunidade do Pilar vivendo a margem 
da sociedade, ausente de serviços públicos básicos e com moradias insalubres, configurando uma 
verdadeira realidade de segregação espacial (VILLAÇA, 1999); enquanto há edificações abandonadas a 
poucos metros, com aspectos físico-espaciais favoráveis ao uso.  Seria pertinente inserir moradias nos 
centros históricos, proporcionando vitalidade urbana? 
Outro fator observado, é que a melhor forma de combater uma via onde os índices de criminalidade e a 
insegurança de uma área urbana central e pelo estimulo a permanência de pessoas, transformando vias de 
passagens inseguras em vias de destino atrativas, fortalecendo a sensação de pertencimento ao local. 
A utilização de espaços-livres públicos e/ou privados, muitas vezes tomados por estacionamentos, 
reabilitando-os para fins de lazer e “estar-urbano” integrando a área central com os corpos dáguas, as 
pessoas ao rio utilizando o esporte como principio para estimulando a prática de atividades físicas e a 
possiblidade de parques à beira-rio, são maneiras de fornecer interatividade frente a sensação de 
insegurança e pela má qualidade da iluminação pública e o incentivo aos carros desestimulando o ciclista e 
outros usuários de distintos modais. 
Este objeto de estudo propõe possibilidades concretas para reabilitação de uma área central do bairro do 
Recife – Pernambuco, trazendo melhorias para os diferentes atores urbanos, como a população residente, 
aos trabalhadores e as centenas de turistas que circulam diariamente no bairro, fomentando também o 
turismo e gerando novas oportunidades de emprego, proporcionando a vivificação dessa Área Central. 
 Uma leitura minuciosa do tecido urbano nos permite identificar o processo de erosão gradativa e a falta de 
vida que vem ocorrendo neste espaço, como consequência dos fatos citados. 
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Assim destacam-se os conceitos a seguir que impulsionaram esta intervenção: 

“Significado de Vivificar: verbo transitivo direto Dar vida a; fazer existir; animar: a energia 
vivifica o universo. Manter o vigor, a vida; estimular: a inteligência vivifica a existência. 
Tornar fértil, produtivo; fertilizar: boas políticas vivificam a economia. Tornar a viver; 
reanimar: vivificar terrenos.” (Dicio, 2009 – 2018). 

A vitalidade urbana é a premissa deste projeto, e é explorada através de espaços de convivência, 
permeabilidade e interatividade para atrair as pessoas a pararem e utilizar a cidade.  

“Reabilitação urbana é uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade 
existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades 
sociais, económicas e funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes; isso exige o melhoramento das condições físicas do parque construído pela 
sua reabilitação e instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços públicos, 
mantendo a identidade e as características da área da cidade a que dizem respeito.” 
(Carta de Lisboa Sobre a Reabilitação Urbana Integrada, 1995). 

Através da reabilitação urbana a área pode ser habitada, e edifícios desocupados passam a ter usos, 
trazendo a dinamização no bairro. Este princípio foi agregado de forma a contribuir com o aumento da 
população permanente consequentemente com a vitalidade urbana na área.  

“A conservação integrada urbana se refere a uma estrutura de planejamento e de ações 
de gestão numa área urbana existente com a finalidade de garantir o desenvolvimento 
sustentável mediante a manutenção das características significativas das estruturas físicas 
e sociais do assentamento e do seu território e sua integração com novos e compatíveis 
usos e funções” (ZANCHETI & JOKILEHTO, 1995). 

A conservação integrada tem o potencial de conservar as características arquitetônicas do bairro, diminuir 
a poluição visual dos imóveis com fachadas degradadas, valorizar imóveis históricos e ampliar a 
possibilidade de moradia no centro. 
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HISTÓRIA DO RECIFE 

Do vocábulo árabe ar-raçif. 

A história do bairro do Recife teve inicio no século 

XVI, precisamente em 12 de março de 1537 com a 

chegada do Português Duarte Coelho nas terras 

que ele descreveu como “Ribeira de Mar e 

Arrecife dos Navios”, porém há registros datados 

em 1530 que informa que o navegador Pero Lopes 

de Sousa avistou estas terras e as intitulou de 

“Arrecifes dos Navios”. Com a chegada dos 

portugueses a sua colonização trouxe o 

catolicismo para o Recife e a sua população 

indígena habitante da ilha, eles fundaram sua 

primeira igreja a Freguesia de São Frei Pedro 

Gonçalves que foi a primeira grande construção da 

área, que fez com que o bairro também ficasse 

conhecido com o mesmo nome do monumento 

religioso.  

O segundo marco na ilha foi à criação do Porto do 

Recife que foi construído porque o bairro era 

considerado um “Ancoradouro natural” próximo a 

ele foi construído um povoado referente às suas 

atividades de exportação e uma vila de pescadores 

tornando a ilha do Recife um dos principais polos 

de importação, exportação, produção de açúcar, 

de prospecção e de recepção de mercadorias do 

país, tornando o bairro um grande centro 

econômico. 

Um grande feito dos Portugueses ao bairro foi a 

construção da Igreja do Corpo Santo em 1609 ela 

substituiu a Freguesia de São Frei Pedro 

Gonçalves, tornando-se um grande marco do 

bairro por aproximadamente 304 anos até ser 

demolida em 1913 para abrir espaço para as obras 

de modernização e ampliação do bairro. 

O domínio Holandês chegou ao Recife em 1637 

capitaneado pelo Conde Maurício de Nassau junto 

a sua comitiva holandesa. O Conde implementou  

Figura 1: Linha do tempo do bairro do Recife            
Fonte: Autoras, 2018 
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novidades ao bairro, como o primeiro plano urbanístico tendo como responsável, o arquiteto Pieter Post. 

Neste período foi construída a Ponte do Recife que atualmente é conhecida por Ponte Maurício de Nassau. 

Nas cabeceiras da ponte haviam “portas” que serviam para controlar a passagem e  

para cobrança de pedágio, após alguns anos as “portas” deram lugar aos arcos da Conceição e de Santo 

Antônio. No período em que governou o Recife o Conde também construiu o Palácio de Friburgo, fortes, A 

Sinagoga dos Judeus, um Jardim Botânico e um Observatório Astronômico alguns destes ainda fazem parte 

da paisagem da cidade. 

Em 1654 os Portugueses expulsaram os Holandeses e voltaram a governar Recife. Em 1710 os progressos 

da área passaram a ter a contribuição do sangue negro, haja vista, o período da escravatura. O bairro do 

Recife passou a ter um pelourinho e com o desenvolvimento do bairro surgiram os primeiros aterrados 

para ampliação territorial da ilha. 

A ponte Provisória que atualmente é conhecida como Buarque de Macedo foi inaugurada em 1890. É 

conhecida por ser a ponte mais extensa do bairro, nos seus primórdios ela era feita de madeira e foi 

reconstruída em 1922.Em 1911 o bairro do Recife dava um salto para o que os governantes da época 

achavam que era a modernidade, o bairro foi todo remodelado sob a influência francesa seguindo o 

modelo radioconcêntrico, a Igreja do Corpo Santo que era o maior e mais antigo marco do bairro foi 

demolida e o traçado orgânico das ruas foi substituído por linhas retas, novas ruas foram construídas como 

a Avenida Marquês de Olinda e a Avenida Rio Branco, a rua dos Judeus foi a única poupada da destruição e 

uma nova ponte foi construída, a Ponte Giratória inaugurada em 1923. 

“Atribuía-se a insalubridade à arquitetura colonial, então faz-se uma grande reforma entre 
1913 e 1915 no Bairro do Recife, que derruba tudo. A legislação da época dizia que quem 
derrubasse o sobrado e levantasse prédios com característica europeia ficava isento do 
imposto da décima, que seria o IPTU da época, por dez anos. E não valia manter a fachada, 
tinha que erguer um novo prédio.” Relata o historiador Paulo Souto Maior 

 

 Figura 3: Av. Marquês de Olinda antiga Rua da Cadeia             
Fonte: Juliana Brainer, 2015 

Figura 2: Rua da Cadeia atual Av. Marquês de Olinda              
Fonte: Moritz Lamberg, 1880 
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“O velho bairro, na sua confusa distribuição de travessas e ruas tortas desiguais, 
sem calçamento e escuras, tinha um aspecto quase selvagem, a provocar mesmo 
medo e sobressaltos.” (GUERRA, FLAVIO – 1910-“Rua do Encantamento”). 

“Ruas largas, limpas, retas com as filas inquebrantáveis dos edifícios 
uniformemente solenes, bancos, telégrafos, companhias de vapores... Prédios 
asseados com um ar de disciplina e riqueza de recato mesmo e de desconfiança 
europeias.” (CASTRO, J-1937). 

 
Em 1960 após seus anos de glória o Bairro do Recife entra em seu estado de decadência, a economia do 

porto já não era mais tão forte, o comércio era escasso, muitas empresas fecharam suas portas, a 

população da área havia migrado para outros bairros, restando apenas poucos moradores saudosos que 

gostavam da boêmia do lugar e fruto dessa precariedade sem possibilidade de residir em outro local a 

população carente em 1970 criou a comunidade Fora de Portas atualmente conhecida como Favela do Pilar 

onde vivem em situação precária a margem da sociedade e vivendo de promessas dos órgão públicos.  

Em 1999 A Praça Rio Branco passou a ser conhecida popularmente como Marco Zero onde se encontra 

uma rosa dos ventos feita pelo artista Cícero Dias após uma reforma na área. 

Em 2001 chega ao bairro o Porto Digital que proporciona um novo impulso ao bairro, a partir da chegada 

de novas empresas. Com o interesse da população na história de uma das cidades mais antigas do Brasil e 

pelo bairro ter dado o start na história da cidade, o bairro passa a ser o maior polo cultural do estado, 

possuindo vários museus que contam suas histórias, shows e atividades livres gratuitas. 

CENTRALIDADE 

“Área Urbana Central é um bairro ou um conjunto de bairros consolidados, que 
podem ou não englobar o núcleo original da cidade. A área urbana central possui 
a característica de centralidade em relação a outras áreas. Polariza vários usos, 
fluxos e funções, além de ter significado cultural, simbólico e de ser uma 
referência urbana. O conceito de área urbana central não se aplica somente aos 
centros históricos tradicionais, mas também a novas áreas que apresentam 
características similares.” (Ministério das Cidades). 

 

 Até 40 anos atrás os principais serviços da cidade do Recife estavam polarizados em apenas um núcleo da 

cidade, os bairros pertencentes a esse núcleo são Santo Antônio, São José e Boa Vista. A cidade do Recife 

podia ser definida como uma monocentralidade. No século XXI, Recife ainda possui esse núcleo central 

forte, porém isso mudou a partir da criação de novos centros autônomos com diversidade de usos, 

transformando bairros carentes de equipamentos urbanos em bairros autossustentáveis, onde a economia 

dos moradores gire em torno dele, com serviços educacionais, saúde, lazer melhorando a locomoção e a 

qualidade de vida da população. Tudo isso é possível através da Reabitação Urbana descrita na Carta de 

Lisboa (1995). 
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Com a expansão urbana da cidade do Recife, novos municípios foram ganhando força, bairros de 

predominância residencial foram sendo ocupadas com comércios, escolas, postos de saúde, ocasionando 

oportunidades de trabalho, deixando os bairros independentes, tornando-os centros polarizadores, de uma 

nova dinâmica urbana. 

O bairro do Recife atualmente conhecido como Recife Antigo é o primeiro bairro da cidade, dele se deu a 

ocupação da cidade, por muitos anos ele foi o centro principal, pois a mais importante atividade econômica 

da região estava inserida nele (O Porto), o bairro era habitado por trabalhadores do porto, pescadores, 

escravos e outras categorias de trabalhadores menosprezados enquanto a população mais nobre morava 

no adjunto bairro de Santo Antônio, por mais que houvessem muitos moradores no bairro neste período a 

sua predominância sempre foi comercial e portuária, mas ela era considerada parte do centro econômico. 

Com o passar do tempo e a degradação e a marginalização do bairro favoreceu uma evasão da área, onde 

as pessoas e as empresas se transferiram para outras localidades.  

Figura 4: Igreja do Corpo Santo
Fonte: Autor Desconhecido, 1913 

Figura 2: Mapa de Aterros
Fonte: Autoras, 2018 
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Foram levantados dados para pesquisa sobre a área trabalhada que serão apresentados em formas de 

gráficos: 

POPULAÇÃO 

No gráfico observar-se a evasão populacional do bairro ao longo dos anos, entre os anos de 1843 – 1913 

esta redução se deu pela criação de novos bairros mais atrativos e pela criação de rodovias e ferrovias que 

facilitavam a locomoção. Entre os anos de 1913-2010 a falta de equipamentos é o principal fator na falta de 

interesse imobiliário do bairro mesmo ele possuindo uma localização estratégica e privilegiada.  

 

Figura 5: Gráfico Habitantes              
Fonte: Recessamento municipal-1913-pp.44-45 e 82 e IBGE senso 2010 
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GÊNERO 

A quantidade de mulheres moradoras do bairro é superior a de homens, dos 198 domicílios cerca de 

66,83% são chefiados por elas, a população feminina é a que mais circula nas ruas, porém é a que se sente 

mais afetada pela falta de politicas publicas e pela falta de visibilidade. Elas sofrem mais com a violência e 

com o preconceito o que acaba desvalorizando o papel da mulher na sociedade civil, mudanças sociais 

precisam ser feitas para acolher esta parcela majoritária no bairro. 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

O bairro possui maior quantidade de pessoas em sua fase adulta (25-59) pessoas aptas ao trabalho, porém 

como a maioria das pessoas da localidade são marginalizadas pela sociedade o acesso a educação para elas 

foi precário ou nulo, algumas não puderam estudas pois a pobreza os levaram ao trabalho infantil o que os 

induziram a parar de frequentar a escola. O trabalho informal é a única saída para muitos, com isso, a renda 

média mensal dos domicílios é de apenas R$ 567,00 (Segundo dados do IBGE) valor abaixo ao salário 

mínimo. 

População por sexo 

Maculina

Feminina

Figura 6: Gráfico População por sexo              
Fonte: IBGE senso 2010 
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RAÇA OU COR 

O bairro é de predominância negra e parda, isto se dá ao fato da maioria da população estar situada na 

Comunidade do Pilar que possui em sua pele herança étnica dos escravos que habitavam o bairro, e com o 

fim da escravatura ficaram desamparados e se concentraram em comunidades e morros. A comunidade 

não possui saneamento básico e as pessoas vivem em situação de insalubridade. Conjuntos habitacionais 

vêm sendo construídos a passos lentos no local, porém a maioria ainda vive em situação degradante. 

População por faixa etária 

0 – 4 anos 

 5 – 14 anos 

15 – 17 anos 

15 – 17 anos 

25 – 59 anos 

60 anos e mais

População por cor ou raça 

Branca

 Preta

Parda

Amarela

 Indígena

Figura 7: Gráfico População por faixa etária           
Fonte: IBGE senso 2010 

Figura 8: Gráfico População por cor ou raça            
Fonte: IBGE senso 2010 6412



LEGISLAÇAO 

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município do Recife, Nº 16.176/96 a divisão territorial tem 
como base trinta e três Unidades Urbanas. Essas Unidades Urbanas são definidas como subdivisões de uma 
cidade, que possui identidade própria, onde cada bairro contém uma numeração para a unidade em que 
ele está inserido. 
O território municipal divide-se por zonas, onde as unidades urbanas são classificadas. O Bairro do Recife 
encontra-se na ZDE-Zona de Diretrizes Especiais que são áreas que requerem um tratamento especial, 
dentro de alguns parâmetros mediadores de uso e ocupação do solo que se classificam em subzonas. Onde 
o Bairro do Recife, participa da ZEPH - Zona Especial de Preservação Histórica de SPR - Setor de Preservação
Rigorosa e SPA - Setor de Preservação Ambiental.
As ZEPH's são áreas como sítios, ruínas ou com igrejas antigas que possuem grande significância no quesito
histórico e cultural para o município. Conjuntos com expressões arquitetônicas e paisagísticas que
necessitam manutenção e legislação específica, sendo necessária sua preservação.

Os Parâmetros Urbanísticos que regulam a ocupação do solo dessas zonas são: 

TSN - Taxa de Solo Natural do terreno: Percentual mínimo da área do terreno que deve ser mantida nas 
condições originais (naturais), tratada com vegetação. Esse percentual varia de acordo com a zona.  Parte 
desse percentual poderá ter revestimento permeável, de acordo com o percentual. Quadras esportivas, 
passeios ou acessos se não estiverem com material permeável não poderão ser considerados na contagem 
da Taxa de Solo Natural. 

p - Coeficiente de Utilização do Terreno: Determinado juntamente com os instrumentos da política de 
produção de organização do espaço, onde possui um índice que é definido por zona. Se calcula 
multiplicando-o pela área do terreno, o resultado consiste na área máxima de construção que é permitida, 
onde juntamente aos demais parâmetros define o potencial construtivo naquele terreno.(Fonte: Plano 
Diretor da Cidade do Recife). 

Af- Afastamentos das Divisas do Terreno: Equivalem às distâncias entre a edificação e os limites do lote, 
subdividem-se em afastamentos frontal, lateral e de fundos. São medidos segundo uma perpendicular à 
linha divisória do lote a partir de um ponto médio. Para a definição do ponto médio não serão 
consideradas: as reentrâncias nesses segmentos, caixas de escada, halls, elevadores, antecâmaras desde 
que os afastamentos destas partes em nenhum ponto sejam inferiores ao afastamento inicial. 

TSN 20% 

μ 7,0 

AF. R Nulo 

AF. L Nulo/ 1,5m 

AF. FU Nulo/ 3,0m 

RE A, B, C, D, F 

Figura 2: Mapa de Macrozoneamento            
Fonte: Autoras, 2018 

Figura 2: Mapa Zona de Preservação
Fonte: Autoras, 2018 

TSN: Taxa de Solo Natural 
µ: Coeficiente de Utilização 
AF. F: Afastamento Frontal 
AF. L: Afastamento Lateral (Edif. < = 2 
pav.) 
AF. FU: Afastamento de Fundos (Edif. > 
2 pav.) 
RE: Requisitos Especiais Figura 9: Tabela Coeficiente            

Fonte: Lei de Usos e Ocupação do Recife, 1997 
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Figura 10: Mapa Zona de Preservação Histórica  
Fonte: Autoras, 2018 
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Atualmente alguns dos termos utilizados na Lei de Uso e Ocupação do Solo diferem dos determinados no 
Plano Diretor Municipal do Recife - LEI Nº 17.511/2008. Portanto, para melhor compreensão da Lei, faz-se 
necessário a análise conjunta. O Plano Diretor estabelece a divisão territorial de acordo com a identificação 
dos problemas urbanos e da melhor utilização a ser dada às diferentes áreas da cidade. 
 
Segundo o 87º artigo  a divisão territorial tem como finalidade delimitar espaços que definam diretrizes e 
indiquem instrumentos necessários para o desenvolvimento urbano da cidade.  
O macrozoneamento do município compreende todo o seu território, ou seja, todo o ambiente urbano do 
Recife. Em seu território há ambientes de caráter físico, ambiental, social e econômico de uso e 
apropriação do espaço urbano. 
 
Esse macrozoneamento é resultado da interação entre o ambiente natural e o ambiente construído, que se 
dividem em Macrozona do Ambiente Construído – MAC, e Macrozona do Ambiente Natural – MAN. 
 
Na área de estudo analisada, observa-se pelo mapa de Macrozoneamento, que a Macrozona de Ambiente 
Natural se limita as fronteiras circundantes do Rio Capibaribe e do Mangue. Já a macrozona de Ambiente 
Construído se subdivide, no caso do Bairro do Recife onde está inserido nossa área de estudo, em Zona de 
Ambiente Construído Moderado - ZAC Moderada. Essa subdivisão é determinada de acordo com 
a potencialidade urbana do lugar.  
   
De acordo com o Plano Diretor do Recife a ZAC Moderada caracteriza-se por uma ocupação 
diversificada e facilidade de acesso, objetivando moderar a ocupação com potencialidade para novos 
padrões de adensamento, observando-se a capacidade de infraestrutura local. 

 
- Incentivar o padrão de adensamento construtivo, adotando-se potenciais adequados ao equilíbrio da 
paisagem e à infraestrutura; 
- Dinamizar as atividades de turismo, cultura, lazer, comércio, serviços e negócios; 
- Implantar mecanismos de combate à retenção imobiliária; 
- Promover parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, com vistas a viabilizar Operações Urbanos 
Consorciadas; 
- Promover a qualificação ambiental com investimentos para melhoria da infraestrutura, principalmente de 
saneamento ambiental; 
-Incentivar a preservação, a recuperação, a reabilitação e a conservação dos imóveis e dos elementos 
característicos da paisagem; 
- Implantar mecanismos para a promoção da regularização fundiária; 
- Estimular a consolidação e integração do uso de habitações de interesse social; 
- Conservar e implantar espaços de uso coletivo, voltados à inclusão para o trabalho, esportes, cultura e 
lazer; 
  
Segundo a lei no 17.511/2008 que promove a revisão do Plano diretor do Recife, no capítulo III dos 
parâmetros e instrumentos, seção I dos parâmetros urbanísticos, artigo 138, aponta que os demais 
parâmetros urbanísticos devem ser definidos pela Lei 16.176/96 Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). 
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Figura 11: Mapa de Macrozeamento 
Fonte: Autoras, 2018 

 

6416



MOFORLOGIA 

MAPA DE GABARITO 

O mapa nos permite observar que as edificações possuem predominância de até 6 pavimentos, assim o 

edifício apresenta-se relacionado à escala humana,  e torna a caminhada mais agradável, isso se dá por ser 

uma área de preservação histórica tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) que coibi intervenções que descaracterizem a arquitetura do bairro. 

As edificações com número maior de pavimentos são as edificações mais novas que não seguem o padrão 

colonial das demais. Pode ser observado no mapa que os lotes são estreitos e compridos e alguns com 

cobertas vazadas para ajudar na ventilação e iluminação natural, observa-se também falta de recuos nos 

lotes, que possivelmente atendia os requisitos padrão de construções da época. 

Figura 12: Mapa deGabarito 
Fonte: Autoras, 2018 
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MAPA DE QUADRAS 

Através do mapa de quadras podemos observar os cheios e vazios que ajuda a identificar a pouca 

quantidade de praças e uma morfologia de quadras regulares que convergem para o marco inicial da 

cidade, resultado da reforma higienista que substituía as quadras orgânicas por retas seguindo a tendência 

francesa de radioconcêntrico. As vias são organizadas comprovando uma boa permeabilidade no local, 

constatamos abundância de espaços privados e ausência de espaços públicos na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de Gabarito             
Fonte: Autoras, 2018 

 

Figura 2: Mapa de Quadras             
Fonte: Autoras, 2018 

 

Figura 13: Mapa de Quadras 
Fonte: Autoras, 2018 
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MOBILIDADE 

O transporte é um poderoso recurso de direcionamento da expansão urbana das cidades. Onde segue uma 
Politica Nacional de Mobilidade Urbana, que em Recife é composta por três fases, a sistematização de 
dados existentes, o diagnostico e o relatório com planos de desenvolvimento para a mobilidade urbana. 
Nesse contexto analisamos as vias, o pedestre, o ciclista e o transporte coletivo na área de estudo. 
Observamos um grande fluxo de transportes públicos e privados, o que torna o bairro do Recife de fácil 
acesso. A Av. Cais do Apolo é uma importante via de acesso para o bairro, classificada pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo da Cidade do Recife como via Arterial Secundária, que tem como função ligar áreas ou 
bairros da cidade. No bairro passa diariamente 30 linhas de ônibus e próximo a ele está o Terminal Cais de 
Santa Rita que determinamos como Equipamento Terciário Âncora onde passam mais de 50 linhas de 
ônibus deixando o acesso a ele viável vindo de qualquer ponto da RMR (Região Metropolitana do Recife. 
As calçadas também foram estudadas, e seus problemas identificados, como rachaduras pela falta de 
manutenção e por conta das raízes das árvores, falta de rampa de acesso e piso tátil e fachadas estreitas ao 
tomadas pelo  
comércio informal. De acordo com a 
 lei municipal nº 16.890/2003, o passeio ou faixa livre destinado a circulação de pedestres, variam 
 de acordo com a largura da calçada inteira, 
 se a largura for menor que 1,5 m, deve-se ter 0,90 m para circulação de passantes, já caçadas com no 
mínimo 2,5 m, deve ter 1,5 m de espaço para circulação livre. Caso só se tenha até 0,90 m, todo o espaço 
deve ser utilizado para passagem, e de acordo com a pesquisa feita em campo pelo grupo, muitas das 
calçadas do bairro, não seguem as normas da lei municipal citada à cima. Além da falta dos requisitos 
decretado pela ABNT 9050 sobre a circulação que coloca em risco a integridade física e o conforto dos 
passantes. 
Foram levantadas todas as paradas de ônibus e quais linhas que passam em cada uma dela no Bairro do 
Recife, podendo identifica-las no mapa de mobilidade. 
Além do estado de conservação, que se encontram inadequadas e na área designada para livre circulação, 
deixando o pedestre sem espaço, levando este a descer das calçadas para ultrapassar uma área que seria 
voltado para circulação de veículos. 
 
Desde 2000 a lei nº 16.595, oferece recursos e incentivos para o uso do transporte cicloviário com 
introdução de ciclofaixas, ciclovias, percursos culturais e incentivos às empresas a terem nos seus 
estacionamentos vagas exclusivas para bicicletas. Porém hoje em Recife, a insegurança acaba afastando as 
pessoas de se locomoverem utilizando a bicicleta, com medo da violência e falta de educação e fiscalização 
no trânsito, além da falta de estrutura que promova  conforto na circulação.  
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Figura 14: Mapa Quantitativo de Ônibus            
Fonte: Autoras, 2018 
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 Figura 15: Mapa Quantitativo de Ônibus             
Fonte: Autoras, 2018 

 

Figura 2: Mapa de Mobilidade 
Fonte: Autoras, 2018 
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PESQUISA PÚBLICA 
Com base no estudo preliminar da área foram detectadas as carências e as opulências do bairro, para uma 

aceitação maior da população residente, dos trabalhadores da áreas e dos turistas/visitantes do bairro, 

foram feitas pesquisas de campo com quem vive a área para identificar características, através dos 100 

entrevistados (nos dias 10, 14 e 21 de abril),  se obteve as informações descritas nos gráficos abaixo: 

Procurou-se saber dos entrevistados as áreas do bairro em que eles mais se sentiam inseguros e a grande 

maioria informou que as pontes do bairro causam o sentimento de insegurança principalmente as 

mulheres que além de temer assaltos também sofrem assédio dos pescadores que ficam na área, a falta de 

fiscalização e baixo fluxo de pedestres foi apontado como os causadores deste desconforto. 

Os comerciantes da Rua do Apolo e os trabalhadores informaram que durante a noite a rua se transforma 

em um cenário de incertezas, os comércios da área são constantemente alvos de ação dos criminosos que 

encontram na rua deserta e sem segurança facilidade para execução de furtos e roubos. 

A rua Vigário Tenório foi apontada como a cracolândia do bairro pois os usuários de drogas e alguns 

moradores de rua fazem uso das casas abandonadas . 

 

 

Em relação a onde se sentem mais seguros a maioria apontou o Marco Zero, tanto nos dias úteis como no 

final de semana “Os restaurantes tornaram a área mais segura” foi o que informou uma das entrevistadas e 

aos domingos na praça funciona atividades esportivas de onde se deslocam pessoas de todos os pontos da 

RMR para usufruir. A Av. Rio Branco também muito citada com o argumento de ter policiais e que a 

pedestrelização da rua incentiva o uso de bicicletas e de pessoas transitando e sentadas nos parklets ao 

longo da rua dando essa sensação de segurança. Já a rua da moeda passa segurança pela preservação das 

Insegurança 

Pontes

R. do Apolo

R. Vig. Tenório

N.S.I

Figura 16: Gráfico População por cor ou raça             
Fonte: IBGE senso 2010 
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fachadas e das vias, mesmo com o fato de possuir imóveis desocupados por eles estarem conservados 

passa essa sensação a quem transita por ela e aos domingos a rua recebe a Feirinha do Bom Jesus. 

TABELA FOFA E DIRETRIZES 

Foram traçados alguns pontos da área para determinar quais diretrizes seguir visando à eficácia da 
intervenção. 

Segurança 

Marco Zero

Av. Rio Branco

R. do Bom Jesus

N.S.I

Figura 17: Gráfico População por cor ou raça            
Fonte: IBGE senso 2010 

Figura 19: Tabela FOFA            
Fonte: Autoras, 2018 Figura 18: Tabela Diretrizes           

Fonte: Autoras, 2018 

6423



 

INTERVENÇÃO 
 
A intervenção é norteada nos princípios da Carta de Lisboa de 1995:  
  

o Reabilitação 
o Revitalização 
o Requalificação 
o Conservação Integrada 

 
"Modo de conservação, restauração e reabilitação de edifícios e sítios antigos que aponta para a sua 
readaptação às novas funções da vida moderna" (F. Choay) 
"Conservação integrada é alcançada pela aplicação de técnicas de restauração sensíveis e pela escolha 
correta de funções apropriadas no contexto de áreas históricas, levando em conta a pluralidade de valores, 
tanto econômicos como culturais, e visando julgamentos equilibrados." (J. Jokilehto) a renovação dos 
centros antigos, a preservação do patrimônio urbanístico e a renovação urbana ecológica (AGSEB, 1994: 
14). 
 
 

CONCEITO  
 
Atualmente o bairro do Recife é um centro histórico, com muitos equipamentos urbanos importantes 
economicamente e socialmente destinados ao turismo. A população predominante é de trabalhadores, 
usuários e visitantes. Com poucos habitantes o bairro torna-se setorizado e tem seus usos em alguns locais 
por determinado horário, deixando outras áreas sem uso. Os locais sem vida atraem a marginalização, 
degradação, insegurança e a desvalorização do solo.  
No bairro, muitos edifícios encontram-se desocupados e degradados, além de obterem dívidas de IPTU que 
chegam a ultrapassar o valor de um milhão de reais causando prejuízos aos cofres públicos e a população. 
Estes imóveis ociosos propiciam ocupações irregulares, pontos de tráficos e muitas vezes desmoronamento 
de estruturas comprometidas que colocam em risco a vida de quem o ocupa e de quem estiver em suas 
proximidades.  
Com base no mapa mental confeccionado de acordo com entrevistas feitas aos poucos moradores e aos 
visitantes, estas construções transmitem insegurança e poluição visual. A área que recebe maior circulação 
de pessoas e mais investimentos para tratamento da paisagem urbana está localizada nas proximidades da 
Praça Rio Branco popularmente conhecida como Marco Zero da Cidade e nas ruas com atratividades 
turísticas, valorizando um lado da ilha e esquecendo o outro. 
Assim surge o conceito de Vivificar a área abandonada que aos poucos perde seus residentes e trazer para 
a outra extremidade da ilha do Recife atrativos que destaquem a sua paisagem. 
 

INTERVENÇÃO 
 
A intervenção na escala Micro toma como base a Rua do Apolo, uma das mais antigas ruas do bairro, com 
edifícios históricos e de grande valor arquitetônico. Nesta rua foi escolhido um imóvel ocioso que 
utilizaremos como exemplo visando solucionar a problemática dos edifícios abandonados e o déficit 
habitacional na cidade. Ainda na escala micro surge à oportunidade de criar uma praça esportiva as 
margens do rio Capibaribe, trazendo um uso diferenciado e não existente na área. Na escala intermediária 
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destacam-se os equipamentos terciários âncoras trajeto dos novos e antigos moradores até eles, com o 
intuito de dar visibilidade a estes equipamentos desarticulados importantes para satisfazer as necessidades 
dos residentes e trazer melhorias para esses percursos.  
 

 

EDIFICIO  
 
O déficit habitacional atinge mais de 280 mil recifenses, enquanto que Cerca de 30 mil edifícios encontram-
se abandonados. Se os governantes promovessem ações de urbanização e de garantia de posse, 
disponibilizando esses imóveis para fins de moradia de pessoas com baixa renda, a problemática da 
habitação na cidade seria amenizada.  
Com base na analise citada, foi escolhido um imóvel na Rua do Apolo nº 97, com divida de IPTU de R$ 
619.392,07, para intervir para fins de habitação popular. O edifício é um bem tombado, sua fachada e 
coberta não podem sofrer modificações e qualquer projeto para o mesmo está passível fiscalização do 
órgão regulamentador responsável, o IPHAN. 
As principais problemáticas deste projeto foram solucionar a ventilação e a iluminação natural no seu 
interior.  
O Edifício será de uso misto, o pavimento térreo possuirá comércio voltado a artesanatos produzidos pelos 
moradores locais, serviços como creche e biblioteca comunitária, além de área de convivência com solo 
natural. Abriga 10 unidades habitacionais, sendo cada apartamento com pé direito duplo, contribuído com 
a circulação dos ventos dentro da residência e com esquadrias em todos ambientes.  O edifício tem vazado 
nos três andares, contando com uma circulação de acesso aos apartamentos que também leva até uma 
varanda na fachada da Rua do Apolo. 
Uma premissa do projeto foi desenvolver habitação justa, agradável e que contribui-se com a qualidade de 
vida. O fato de ter um pé direito amplo em cada andar contribuiu para decisão projetual de alterar a 
tipologia interna das casas populares, que sempre tem o modelo padrão de sequenciar cômodos. Assim a 
diagramação dos ambientes internos dividem-se em área social e de serviço no pavimento inferior do 
apartamento e a área intima no pavimento superior, ainda contando com um mezanino que promove a 
interação entre os moradores. 
 
Com base na pesquisa realizada pela ONG Habitat tomamos conhecimento que o bairro possui mais de 13 
imóveis com o IPTU vencido (há edificações com dívida acima de 1 milhão de reais), com isso fomos 
averiguar leis que assegurem a desapropriação dos edifícios devedores, elas estão listadas na tabela abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 

Constituição 
Federal 1988 

 
 
 
 
 
 

Art. 6º 

 
 
 
 
 

Dos Direitos 
Sociais 

São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.   (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015) 

     XXIII - a propriedade atenderá a sua 
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Constituição 
Federal 1988 

Art. 5º 
Dos Direitos e 

Garantias 
Fundamentais 

função social; 
XXIV - a lei estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição; 

Plano Diretor do 
Recife 

SUBSEÇÃO III IPTU Progressivo 

Art. 156 - Decorridos 05 (cinco) anos 
de cobrança do IPTU progressivo sem 
que o proprietário tenha cumprido a 
obrigação de parcelar, edificar e 
utilizar os imóveis nos prazos e 
condições previstas nos artigos 
anteriores, poderá o Município 
proceder à desapropriação com 
pagamento em títulos da dívida 
pública, na forma prevista no artigo 
182, § 4º, inciso III da Constituição 
Federal e em conformidade com o 
artigo 8º da Lei Federal nº 10.257- 
Estatuto da Cidade, de 10 de julho de 
2001. 

Plano Diretor do 
Recife 

SUBSEÇÃO III Outorga Onerosa 

Art. 157 Os imóveis desapropriados 
nos termos das disposições anteriores 
deverão ser utilizados para fins de 
urbanização ou edificação de 
Habitação de Interesse Social - HIS, 
podendo ser alienados ou concedidos 
a terceiros através do devido 
procedimento licitatório. 

Plano Diretor do 
Recife 

SUBSEÇÃO V Transferência do 
Direito de 
Construir 

Art. 164 O Poder Executivo Municipal 
poderá autorizar o proprietário ou 
detentor do domínio útil de imóvel 
urbano, privado ou público, a exercer 
em outro local, ou alienar mediante 
escritura pública, o direito de 
construir, total ou parcialmente, nos 
termos e condições previstas em lei 
municipal pertinente, quando o 
referido imóvel for considerado 
necessário para fins de: 

I - implantar infra-estrutura, 
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equipamentos urbanos e comunitários; 
 
II - viabilizar a preservação, quando o 
imóvel for considerado de interesse 
histórico, ambiental, paisagístico, 
social ou cultural; e, 
 
III - servir a programas de 
regularização fundiária, urbanização de 
áreas ocupadas por população de 
baixa renda e habitação de interesse 
social; 

 
 
 
 
 

Plano Diretor do 
Recife 

 
 
 
 
 

Subseção VIII 

 
 
 
 
 

Direito de 
Preempção 

Art. 180 O Poder Público municipal 
poderá exercer o direito de preempção 
para aquisição de imóvel urbano 
objeto de alienação onerosa entre 
particulares, conforme o disposto nos 
artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 
10.257 - Estatuto da Cidade, de 10 de 
julho de 2001. 
 
Parágrafo Único. O direito de 
preempção poderá ser exercido em 
prazo não superior a 5 (cinco) anos, 
renovável a partir de 1 (um) ano após 
o decurso do prazo inicial de vigência, 
independentemente do número de 
alienações referentes ao mesmo 
imóvel. 
 
Art. 181 O direito de preempção será 
exercido sempre que o Poder Público 
necessitar de áreas para: 
 
I - regularização fundiária; 
 
II - execução de programas e projetos 
habitacionais de interesse social; 
 
III - ordenamento e direcionamento da 
expansão urbana; 
 
IV - implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários; 
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V - criação de espaços públicos de lazer 
e áreas verdes; 
 
VI - criação de unidades de 
conservação ou proteção de outras 
áreas de interesse ambiental; e, 
 
VII - proteção de áreas de interesse 
histórico, cultural ou paisagístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Civil de 
2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dação em 
Pagamento 

Art. 356. O credor pode consentir em 
receber prestação diversa da que lhe é 
devida. 

Art. 357. Determinado o preço 
da coisa dada em pagamento, as 
relações entre as partes regular-se-ão 
pelas normas do contrato de compra e 
venda. 

Art. 358. Se for título de crédito 
a coisa dada em pagamento, a 
transferência importará em cessão. 

Art. 359. Se o credor for evicto 
da coisa recebida em pagamento, 
restabelecer-se-á a obrigação 
primitiva, ficando sem efeito a 
quitação dada, ressalvados os direitos 
de terceiros. 

 

 

 

 

Figura 20: Tabela Leis             
Fonte: Autoras, 2018 
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Figura 21: Fachadas            
Fonte: Autoras, 2018 6429



 

 

 
Figura 22: Plantas          

Fonte: Autoras, 2018 
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RUA DO APOLO 
 
Este projeto foi pensado com o intuito de propor uma nova forma de ocupação para uma parte do Recife 
Antigo, uma área turística que se encontra esquecida. 
 
A Rua do Apolo, antiga Rua Visconde de Itaparica, possui uma importante obra arquitetônica e histórica, 
por se tratar do mais antigo teatro do Recife, que é o Teatro do Apolo. Com sua construção iniciada em 
1839 pela Sociedade Harmônico Theatral e projetado pelo arquiteto Joaquim Lopes de Barros Cabral no 
estilo neoclássico teve sua inauguração no ano de 1842, onde funcionou por 18 anos, e logo depois passou 
a ser um armazém de açúcar, havendo mantida apenas sua fachada original.  
 
Na década de 80, com a revitalização do bairro do Recife, o Teatro do Apolo foi reconstruído, voltando a ser 
um espaço cênico, agregando o  cinema como mais uma de suas programações culturais. Atualmente 
tombado, ele além de funcionar como cineteatro, ele também atua como Centro de Formação de Pesquisa 
das Artes Cênicas, voltado para desenvolver projetos de formação e incentivo às artes, juntamente com o 
Teatro Hermilo Borba Filho, instalado no mesmo endereço. 
   
Nessa rua tem também o Porto mídia, onde funciona o L.O.U.CO (Laboratório de Objetos Urbanos 
Conectados), um laboratório aberto para população, com o proposito de criar e desenvolver soluções para 
problemas urbanos através da fabricação digital, e mais duas casas de festas bastante conhecida, A Casa do 
Actus e a D'Branco. 
 
Está rua também possui bares e restaurantes onde os empresários reclamam da falta de segurança na rua e 
dos constantes assaltos noturnos sofridos em seus estabelecimentos. 
Com base neste estudo foi elaborada uma intervenção para a Rua do Apolo, que vem com o intuito de 
promover uma melhor qualidade de vida urbana para os moradores e trabalhadores da área, fazendo a 
integração da comunidade com o espaço publico, e com esses centros culturais e tecnológicos. Uma das 
proposta é a “pedrestização” da rua, propomos fechar a rua para passagem de carro, pois com o estudo da 
mobilidade identificamos que o trânsito não seria comprometido, pois se trata de uma via local com pouco 
fluxo, de mão única. Com o fechamento da via os veículos podem utilizar a Rua da Guia, que fica paralela a 
Rua do Apolo sem causar prejuízos à mobilidade motorizada do bairro.  
 
A Rua do Apolo se transformará em uma área de lazer e recreação, com circulação destinada a ciclistas e 
pedestres, terá arborização adequada, atrações participativas e mobiliários urbanos destinados aos 
moradores, aos trabalhadores das redondezas e aos transeuntes. Mobiliários como escorrego, gangorra, 
trepa-trepa, gira-gira, bancos com vasos de plantas, mesas de xadrez e mesas comuns também serão 
implementadas para estimular a permanência na rua. 
 
O embutimento da fiação do bairro também é um tema da nossa proposta para o bairro, pois a fiação 
elétrica descaracteriza as fachadas e causa poluição visual para um bairro histórico, a renovação dos postes 
de energia também se dar pelos casos de descarga elétrica onde os postes atuais já causaram até mortes 
sendo um risco a saúde pública.  
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Um ponto importante no nosso projeto é a acessibilidade, as calçadas e a rua serão no mesmo nível pois a 
rua é pensada para o pedestre e o piso tátil será implantando para torna-la acessível e rampas de acesso 
nas extremidades das calçadas que convergem com a rua do Apolo. 

 

 

Figura 23: Rua do Apolo 3D         
Fonte: Autoras, 2018 

Figura 24: Rua do Apolo 3D 2        
Fonte: Autoras, 2018 

Figura 23: Rua do Apolo 3D         
Fonte: Autoras, 2018 

Figura 24: Rua do Apolo 3D         
Fonte: Autoras, 2018 
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Figura 25: Rua do Apolo         

Fonte: Autoras, 2018 
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Parque Linear 

Esse projeto vem com o objetivo de despertar o interesse na população de vivenciar e combater a 
ociosidade nas áreas de vulnerabilidade do bairro do Recife e de suas proximidades. A partir disso foi 
pensando em ferramentas para solucionar essas questões, como o esporte que abrange todas as idades, 
gêneros, raças e acessibilidade que trás importantes aprendizados, como a disciplina, o respeito e a 
solidariedade. 

A proposta é oferecer um ambiente agradável, com estrutura apropriada para a prática de atividades físicas 
e esportivas ao ar livre, que além de despertar interesse e beneficiar a população, promove a melhoria na 
qualidade de vida, eleva a autoestima, combate a depressão e em vários outros problemas de saúde. 
Portanto, a praça receberá espaços de recreação, academia da cidade, pista de skate, pista de cooper, 
quadra poliesportiva com arquibancada, quadra de areia, espaço pet, banheiro/vestiário, anfiteatro e ciclo 
faixa. Além desses equipamentos, também haverá uma área destinada para recreação, com playground 
para crianças. 

Figura 26: Parque Linear 3D         
Fonte: Autoras, 2018 
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Figura 27: Parque Linear 3D 2          
Fonte: Autoras, 2018 

 

Figura 28: Parque Linear 3D 3          
Fonte: Autoras, 2018 
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Figura 29: Parque Linear          

Fonte: Autoras, 2018 
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ESCALA INTERMEDIARIA 

O fator determinante para a escolha da área referente à escala intermediária foram os equipamentos 
terciários âncoras que 
fornecem e formentam as 
atividades do nosso 
perímetro, esses 
equipamentos são 
considerados um símbolo 
de firmeza e força de 
forma a induzir o fluxo das 
pessoas em determinados 
locais. Eles contribuem 
com a dinâmica do local e 
suprem muitas 
necessidades dos 
residentes. Os 
equipamentos foram 
separados em 6 grupos são 
eles:  

 Administrativo:
Prefeitura da Cidade do 
Recife. 

 Cultural: Marco
Zero. 

 Econômico: Porto
do Recife; Porto Digital; 
Mercado de São José 
(Localizado no bairro de 
Sto. Antônio). 

 Educacional: ETE
Porto Digital; Escola 
Municipal Nossa Sra. do 
Pilar. 

 Mobilidade:
Terminal Cais de Santa Rita 
(Localizado no bairro de 
Sto. Antônio). 

 Religioso: Igreja da
Madre de Deus; Igreja 
Nossa Senhora do Pilar. 

Figura 30: Mapa Balizadores            
Fonte: Autoras, 2018 
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Traçamos as rotas com base em consulta no Google Maps saindo do edifício da nossa intervenção até cada 
um dos balizadores e o resultado pode ser observado na tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após identifica-los traçamos as problemáticas na locomoção de cada um desses através de idas aos locais e 
conversa com as pessoas que trafegavam pelos locais, dentre os equipamentos 2 são os mais utilizados 
pelos moradores do bairro do Recife, são eles, o Terminal Cais de Santa Rita e o Mercado de São José, a 
distancia do bairro do Recife entre os âncoras localizados no bairro de Santo Antônio não é considerada um 
problema, as dificuldades que eles encontram é a locomoção, a ausência de ciclovias é apontada como um 
problema, pois eles questionam o fato de ter ciclofaixas aos domingos que só atendem aos turistas mas 
não há nada que os atenda. As calçadas não são acessíveis e quem tem a mobilidade reduzida também 
enfrenta muito problemas. Pontos positivos do trajeto são as fachadas ativas que fazem a caminhada ser 
mais agradável, porém as marquises antigas e sem manutenção são outro ponto de preocupação, com isto 
nossa proposta apresenta diretrizes para melhoria no percurso que as pessoas fazem para chegar até esses 
lugares. Outro problema identificado é a exclusão dos moradores da área e a falta de pertencimento ao 
local, eles se sentem privilegiados pela localização de onde moram, mas se sentem excluídos pelo poder 
público e pela sociedade, com isso a nossa proposta pretende melhorar o bairro descartando a especulação 
imobiliária, queremos transformar a área respeitando a sua história e suas características para contornar o 
descaso e a degradação atual. 
Desta forma segue abaixo a tabela de diretrizes que contribuíram para intervenção na escala intermediaria:  

 
 
 
 
 
 

Edifício Âncora Distância  A pé Bicicleta 

Prefeitura da Cidade 
do Recife 

1,1km 10min 4min 

Marco Zero 300m 4min 2min 

Porto do Recife 1km 12min 3min 

Porto Digital 500m 3min 3min 

Mercado de São José 2km 15min 8min 

ETE Porto Digital 350m 2min 2min 

Escola Municipal 
Nossa Sra. do Pilar 

650m 8min 2min 

Terminal Cais de 
Santa Rita 

1,3km 14min 6min 

Igreja da Madre de 
Deus 

400m 5min 3min 

Igreja Nossa Senhora 
do Pilar 

800m 9min 2min 

Figura 31: Tabela Distância             
Fonte: Autoras, 2018 
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Diretrizes 

 Restauração de calçadas; 

 Restauração das praças públicas; 

 Restauração de fachadas históricas; 

 Incentivo a restauração de fachadas privadas; 

 Manutenção  dos equipamentos terciários âncoras; 

 Iluminação publica; 

 Arborização; 

 Segurança; 

 Identificação de comércios através de plaquetas para amenizar a 
poluição visual; 

 Áreas de espera e descanso (bancos) com elementos de proteção 
solar; 

 Coletas seletiva e implementação de lixeiras; 

 Ciclofaixas e ciclovias; 

 Acessibilidade (Rampas, piso tátil...) 

 Dinamização da área; 

 Estimulo ao transporte fluvial; 

 Aumento da população permanente; 

 Adição de equipamentos urbanos; 

 Estimular o uso de transporte público e incentivo a ciclistas e 
pedestres; 

 Vistoria e manutenção das marquises; 

 Faixa de pedestre elevada; 

 Baía de desaceleração em locais de fluxo intenso. 

 

 
 
 

ARBORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

A escolha das árvores foram feitas de acordo com o Manual de Arborização Urbana da Cidade do Recife do 
ano de 2013, visando implantar árvores que não causem prejuízos a mobilidade danificando as calçadas e 
sirvam de sombreamento para as vias e ajude a diminuir a sensação térmica, tornando o passeio mais 
agradável.  
 

IMAGEM TIPOLOGIA 
ARBÓREA 

NOME 
POPULAR 

NOME 
CIENTÍFICO 

DIMENSÕES LOCAIS DE 
PLANTIO 

CARACTERÍSTICAS 
DA ESPECIE 

 

Pequeno 
porte. 
 (Com e sem 
fiação) 

Algodão-
da-praia 

Talipariti 
pernambuce
nse (Arruda) 
Bovini 

Largura: 
1,5-2,00M     
Altura: 
3 A 6M 

Praças, 
parques, 
canteiro 
central, 
morros, 

Nativa, copa 
umbeliforme, 
folhagem perene, 
floração amarela. 
Ago-Jan. 

Figura 32: Tabela Diretrizes             
Fonte: Autoras, 2018 
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app, orla e 
recuo 
ajardinado 

Fruto tipo cápsula 

Pequeno 
porte 
(com e sem 
fiação) 

Barrabás Euphorbia 
cotinifolia L 

Largura: 
1,5-2,00M  
Altura: 
3 A 6M 

Praças, 
parques, 
canteiro 
central, 
morros, 
recuo 
ajardinado 

Nativa, copa 
elíptca, folhagem 
perene, floração 
branca 
Set-Dez.  
Fruto tipo cápsula 

Médio porte 
(sem fiação) 

Felício Filicium 
decipiens 
(Wight & 
Arn.) 
Thwaites 

Largura: 
2,50-3,00M 
Altura: 
6 A 12M 

Praças, 
parques, 
morros e 
recuo 
ajardinado 

Exótica, copa 
elíptica, folhagem 
perene, floração 
amarelas. 
Dez - Ago. 
Fruto tipo cápsula. 

Médio porte 
(sem fiação) 

Canafístul
a de 
Besouro 

Senna 
spectabilis 
(DC.) 
H.S.Irwin & 
Barneby 

Largura: 
3,50-3,00M 
Altura: 
6 A 10M 

Praças, 
parques, 
morros e 
recuo 
ajardinado 

Nativa, copa 
umbeliforme, 
folhagem decídua, 
floração amarelas  
Dez - Abr.  
Fruto do tipo 
vagem. 

Grande 
porte. 
(Sem fiação) 

Canafístul
a 

Peltophoru
m dubium 
(Spreng.) 
Taub. 

Largura: 
3,00-4,00 M 
altura: 
ATÉ 12M 

Praças, 
parques, 
morros e 
recuo 
ajardinado 

Nativa, copa 
globosa, folhagem 
decídua, floração 
amarela 
alaranjada. 
Nov-Fev. 
Fruto tipo vagem. 

Grande 
porte. 
(Sem fiação) 

Sibipiruna Caesalpinia 
peltophoroi
des Benth. 

Largura: 
3,00-4,00 M 
altura: 
ATÉ 16M 

Locais de 
plantio: 
praças, 
parques, 
morros e 
recuo 
ajardinado 

Nativa, copa 
globosa, folhagem 
semidecídua, 
floração amarelas  
Ago - Set.  
Fruto do tipo 
vagem. 

Figura 33: Tabela Arborização            
Fonte: Autoras, 2018 
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Seguindo o manual de arborização as calçadas não podem prejudicar a área de passeio, a largura mínima 

de 90 cm deve ser respeitada para não prejudicar a passagem do pedestre e o alegrete sempre deve dispor 

de piso tátil de alerta, segue abaixo tabela criada com as informações retiradas do Manual de Arborização: 

IMAGEM DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO 

Passeios com largura 
entre 1,50m – 2,00m: 

Dimensões do alegrete: 0,45m x 1,00m, 
admitindo-se 0,45m x 
0,45m, quando na existência de obstáculos, a 
critério do órgão 
competente; 
Faixa para passagem de pedestre: 0,90m (para 
largura de 1,50m) a 1,20m (para largura de 
2,00m); 
Distância mínima entre o eixo do fuste da 
muda e a aresta externa das guias: 0,50m; 
Porte arbóreo indicado: árvores de pequeno 
porte e arbustos 
conduzidos. 

Passeios com largura 
entre 2,00m – 2,50m 

Dimensões do alegrete: 0,65m a 1,00 x 1,00m, 
admitindo-se seções quadradas a partir de 
0,65m x 0,65m, quando na existência de 
obstáculos, a critério do órgão competente; 
Faixa mínima de passagem de pedestre: 
1,20m; 
Distância mínima entre o eixo do fuste da 
muda e a aresta externa das guias: 0,50m; 
Porte arbóreo indicado: árvores de médio ou 
pequeno porte e 
arbustos conduzidos, sendo os últimos, 
preferencialmente, quando as edificações 
estiverem alinhadas no paramento, a 
depender de análise das espécies projetadas. 
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Passeios com largura 
acima de 2,50m: 

Dimensões do alegrete: 1,00m a 2,00 x 2,00m, 
admitindo-se seções quadradas a partir de 
1,00m x 1,00m, quando na existência de 
obstáculos, a critério do órgão competente; 
Faixa mínima de passagem de pedestre: 
1,20m; 
Distância mínima entre o eixo do fuste da 
muda e a aresta externa das guias: 0,50m; 
Porte arbóreo indicado: árvores de grande e 
médio porte, observada a devida condução 
das árvores, sendo o último,
preferencialmente, em locais com edificações 
sobre o paramento. 

SINTESE DA PROPOSTA 

Este trabalho é um estudo minucioso e detalhado do centro histórico no bairro do recife, que vem no 
decorrer dos anos perdendo sua população permanente e sofrendo transformações urbanas que chamam a 
atenção para uma solução de intervenção relevante. 
O projeto Urbano proposto neste artigo se norteia nos princípios da carta de Lisboa e partem da 

importância de vivificar o local através das intervenções a seguir: 

 Reintegração de posse de imóveis abandonados para fins de habitação social;

 Conservação e reabilitação de imóveis ociosos;

 Fechamento de uma rua para priorização do transeunte e do ciclista;

 Atrativos na rua para interação da comunidade;

 Criação de uma praça esportiva e de lazer;

 Promover a socialização da população permanente e da transitória;

 Estimular a qualidade de vida;

 Propiciar espaços públicos democráticos e generosos;

 Cambiar a vida em existência ativa;

 Valorização dos equipamentos Ancoras;

 Melhorias de calçadas e vias;

 Espaços públicos acessíveis e digno para todos;

 Propor melhorias e a reformulação do plano diretor.

Figura 34: Tabela Alegrete          
Fonte: Manual de Arborização do Recife, 2008 
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A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E O PROGRAMA KEEPING 

IT MODERN 

O debate sobre a preservação arquitetônica de nossos bens culturais costuma centrar-se em dois aspectos 

principais: os critérios de valoração do patrimônio – isto é, os critérios de seleção do que tombar, para quem 

tombar, por que tombar – e os critérios utilizados nos projetos de restauro dos edifícios tombados.  

O presente simpósio temático pretende abordar um outro aspecto tão importante quanto aqueles já 
mencionados: a conservação preventiva.  A Carta de Veneza - documento internacional aprovado pelo 
ICOMOS internacional relativo à preservação do patrimônio, ora em vigência -  nos lembra que “A 
restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional” (Art. 9º.), enfatizando, ao mesmo tempo, que 
“A conservação dos monumentos exige, antes, de tudo, manutenção permanente” (Carta de Veneza, Art. 4º).   

De fato, apenas o cuidado constante com o bem cultural é capaz de evitar a necessidade esporádica – e 
mesmo aleatória - de intervenções de grande porte, por vezes de caráter emergencial, e de grande 
agressividade, que geralmente acarretam grandes danos e acabam por trazer a sua desfiguração. Entretanto, 
é bastante evidente a inexistência de uma cultura da conservação do patrimônio entre nós, expressa também 
pela ausência de quaisquer exigências a esse respeito na legislação pertinente. Na verdade, trata-se de uma 
manifestação específica da fragilidade daquilo que poderíamos chamar de “cultura da manutenção” das 
edificações - uma situação generalizada, que não se restringe apenas ao ambiente preservacionista brasileiro.  

Essa fragilidade fica ainda mais evidente quando falamos de edifícios públicos, como veremos no presente 
simpósio. Raros são os casos que contam com equipes voltadas ao desenvolvimento de um Plano de 
Conservação Preventiva, como o Museu Casa de Rui Barbosa; também raros são aqueles que contam com 
um departamento especialmente incumbido da sua preservação, como o Departamento de Patrimônio 
Histórico da Casa de Oswaldo Cruz (DPH/COC).  A grande maioria dos edifícios está à mercê daquelas 
mencionadas ações de caráter emergencial, para as quais encontram-se geralmente despreparadas, seja pela 
falta dos estudos prévios necessários – até mesmo falta dos projetos propriamente ditos -, seja pela falta de 
planejamento adequado das intervenções e dos recursos humanos e tecnológicos necessários.  

Assim, o presente simpósio pretende apresentar as atividades – concluídas ou em andamento – de um 
conjunto de iniciativas que têm em comum o fato de contar com o apoio do programa Keeping It Modern - 
KIM, da Fundação Getty – instituição norteamericana que tem desenvolvido um trabalho mundialmente 
reconhecido voltado à conservação de obras de arte e acervos documentais, estendendo-se também a outras 
categorias de bens culturais, como a arquitetura produzida no século XX, no caso do Keeping It Modern. Para 
além de divulgar a possibilidade de participar deste importante programa, pretende-se discutir os desafios 
enfrentados e os resultados alcançados pelos projetos brasileiros, visando contribuir para a conservação de 
outros exemplares do patrimônio moderno no Brasil. 

Como contraponto às iniciativas apoiadas pelo programa Keeping It Modern, julgou-se oportuno incluir no 
simpósio temático também a experiência emblemática da Fundação Casa de Rui Barbosa que, embora 
sediada em edifício oitocentista que não se enquadra no programa KIM, tem desenvolvido várias iniciativas 
de conservação preservativa, como o já mencionado Plano de Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui 
Barbosa. Tais ações originaram-se de uma parceria pioneira da instituição com o Getty Conservation Institute, 
de 2004, voltada à melhoria das condições ambientais internas do bem cultural e de seu acervo. A relevância 
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dos resultados alcançados, principalmente no que diz respeito à institucionalização efetiva de ações dessa 
natureza, é algo que merece não apenas ser comemorado, mas amplamente divulgado.  

De uma forma geral, o programa Keeping It Modern preconiza a adoção da metodologia de elaboração dos 
Conservation Management Plans (Planos de Gestão da Conservação) – uma abordagem desenvolvida pelo 
arquiteto australiano James Semple Kerr, que tem sido bastante aplicada em países como o Reino Unido e a 
própria Austrália, inclusive como requisito obrigatório para a obtenção de apoio financeiro para a 
preservação de bens culturais particulares. Resumidamente, trata-se de elaborar um documento capaz de 
explicitar os valores e significados pelos quais um bem cultural é reconhecido como de interesse para 
preservação, e de orientar sobre como proteger tais valores e significados em qualquer intervenção que se 
fizer necessária – desde adequações devidas a mudanças de uso, até intervenções voltadas a minorar o 
desgaste causado pela passagem do tempo, passando por reparos pontuais e atividades de manutenção 
ordinária.  

Os casos a serem apresentados são, na ordem em que foram contemplados com o apoio do programa 
Keeping it Modern: o Pavilhão Arthur Neiva, edifício projetado em 1942 por Jorge Ferreira, que faz parte do 
complexo da Fiocruz, e a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – 
FAUUSP, edifício projetado por João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi entre 1961 e 1968, que 
submeteram propostas em 2015 e já foram finalizados; a Casa de Vidro, projetada por Lina Bo Bardi entre 
1949 e 1950 para residência da arquiteta e de seu marido Pietro Maria Bardi, e atual sede do o Instituto Lina 
Bo e Pietro Maria Bardi, proposta submetida em 2016, e o Museu de Arte de São Paulo – MASP, inaugurado 
em 1968 e também projetado por Lina Bo Bardi, proposta submetida em 2017.  

Assim, a intenção do simpósio temático proposto é justamente enfatizar a importância da conservação 
preventiva para todo e qualquer bem cultural, trazendo benefícios à preservação do patrimônio em geral, e 
não apenas do patrimônio moderno. 
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TRABALHO 01: 
Estratégias sustentáveis para conservação de edifícios históricos: uma abordagem 

metodológica 

 

Em 2004, foi iniciado um projeto entre o Getty Conservation Institute (Los Angeles, EUA) e a Fundação Casa 
de Rui Barbosa (Rio de Janeiro, Brasil) com o objetivo de melhorar as condições ambientais internas do 
Museu Casa de Rui Barbosa, proporcionando um ambiente estável e seguro para as coleções e o edifício 
histórico, e ao mesmo tempo confortável para os visitantes. Essa iniciativa foi um projeto único de melhoria 
climática para casas históricas no Brasil em que a preservação das coleções e da edificação, o conforto dos 
visitantes e a sustentabilidade foram abordados de forma sistemática para regiões de clima quente e umido. 
Este trabalho, que foi realizado no âmbito do projeto Alternative Climate Controls for Historic Buildings,  
(http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/climate) consistiu na implementação de uma 
alternativa à abordagem tradicional dos sistemas de ar condicionado. 

O Museu Casa de Rui Barbosa é um edifício histórico, situado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de 
Janeiro. Construído em meados do século XIX, trata-se de um bem cultural brasileiro, tombado há 80 anos 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e designado como o primeiro museu-casa 
do Brasil em 1930. A coleção Rui Barbosa inclui obras de arte, móveis e vários automóveis. A coleção da 
biblioteca - composta por 37 mil livros que abrangem direito, humanidades e cultura - é considerada o 
coração da Instituição. Com dez mil vivitantes por ano, foi um local ideal para testar a aplicabilidade da 
estratégia de controle climático em um ambiente em que o conforto humano é um requisito importante 
(Figura1). 

 

 
Figura 1: Museu Casa de Rui Barbosa, fachada principal              

Fonte: Arquivo FCRB, 2016 
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O projeto foi desenvolvido tanto por cientistas do GCI quanto por membros da equipe do FCRB, e teve quatro 
etapas: diagnóstico, desenvolvimento de estratégias, implementação, monitoramento e melhorias. O 
diagnóstico foi realizado para documentar as condições de conservação do edifício interna e externamente, 
bem como avaliar as condições de conservação do acervo.  

Esta experiência propiciou a aplicação de uma metodologia de diagnóstico que auxilia na definição de 
estratégias sustentáveis para conservação de edificações históricas, uma vez que prevê uma abordagem 
integrada para elaboração de planos de conservação. Estes planos propiciam o planejamento de 
intervenções, sem emergência e evitando assim os trabalhos fragmentados e urgentes.  

Com o Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico da Fundação Casa de Rui 
Barbosa, que tem como objetivo formar, treinar e capacitar recursos humanos em programas de 
desenvolvimento tecnológico, de referência em preservação e tratamento de acervos, assim como em 
humanidades; vimos desenvolvendo pesquisas focadas na identificação dos riscos que afetam o bem cultural, 
e no desenvolvimento de métodos que reduzam ou eliminem estes riscos com vistas a subsidiar o Plano de 
Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa. Estas pesquisas apoiam-se no conceito central da 
conservação preventiva, que na sua amplitude de significados e definições, pode ser depreendido através da 
história e da evolução das teorias que conformam o campo disciplinar da preservação dos bens culturais, 
como uma filosofia proativa que tem como objetivo garantir a longevidade do patrimônio construído. Deste 
modo o Plano de Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa visa  sistematizar procedimentos 
que previnam e minimizem a necessidade de intervenções de maior porte, permitindo assim controlar de 
modo racional as transformações do edifício histórico em estreita relação com a natureza dos materiais, as 
características técnicas e a interação com o ambiente circundante; possibilitar o projeto de intervenções 
futuras com base em critérios que levem em consideração a vulnerabilidade da parte afetada e as instâncias 
específicas da sua conservação, com indicação dos tempos de realização e dos resultados obtidos em 
intervenções anteriores, corretamente analisados, bem como estabelecer procedimentos para controlar 
culturalmente os processos de degradação e as necessidades de transformação, com ações planejadas com 
base em intervenções mínimas, conjugando assim as necessidades de conservação da obra para o futuro às 
necessidades da sua fruição e funcionamento no presente. 

Este trabalho discorre sobre o desenvolvimento de pesquisas e o estabelecimento de protocolos, que se 
traduzam na definição de uma metodologia para execução das ações de conservação, com processos, 
instruções operacionais e forma de registro. Deste modo pretende-se ainda promover a ideia de que a 
conservação arquitetônica é um processo, em contraposição às ações isoladas de restauro. Pretendemos 
ilustrar com as pesquisas que vem sendo desenvolvidas no âmbito Museu Casa de Rui Barbosa outras formas 
de atuar no campo da preservação arquitetônica, que considerem a prevenção e o cuidado em contraposição 
a ideia de que a restauração é a solução para todos os problemas; perseguindo a eficácia a longo prazo em 
contrapartida a busca da eficiência e do benefício imediatos. 

REFERÊNCIAS:  
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TRABALHO 02: 
Estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva – 

Fundação Oswaldo Cruz - RJ 
 
APRESENTAÇÃO 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição vinculada ao Ministério da Saúde, foi criada no início do século 
XX com a missão inicial de produzir soros e vacinas para combater as epidemias que assolavam o Rio de 
Janeiro, então capital do Brasil. Além de realizar atividades de pesquisa, produção, ensino e atendimento em 
saúde pública, a instituição é detentora de um importante acervo arquitetônico, com destaque para os 
edifícios ecléticos construídos no período inicial de sua formação, entre 1904 e 1922, e os edifícios modernos, 
construídos nas décadas de 1940 e 1950. A preservação deste conjunto e do seu entorno está sob a 
responsabilidade do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz (DPH/COC), unidade 
criada em 1985, dedicada à pesquisa e preservação da memória e história da instituição. 

Em consonância com a consolidação dos conceitos de conservação preventiva no campo da preservação do 
patrimônio cultural, em 2008 foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar na Casa de Oswaldo Cruz com 
o objetivo de estabelecer estratégias de caráter preventivo para a conservação de bens móveis e imóveis. 
Um dos desdobramentos deste trabalho foi a proposição de uma metodologia para a elaboração de planos 
de conservação preventiva para os edifícios sob a responsabilidade do DPH/COC. Essa proposta foi inspirada 
na metodologia de diagnóstico de conservação do Getty Conservation Institute, e em outras experiências 
internacionais. A experiência nacional da Fundação Casa de Rui Barbosa, no que tange à organização de um 
plano de conservação preventiva com abordagem integradora de edifício e acervo, também fundamentou o 
trabalho.  

Outra iniciativa relevante promovida pela Casa de Oswaldo Cruz para a gestão integrada dos acervos sob a 
sua responsabilidade, foi a elaboração da “Política de Preservação e Gestão de Acervos Culturais das Ciências 
e da Saúde”, publicada em 2013. Esse documento estabelece como orientações estruturantes o investimento 
em ações preventivas e pesquisas para subsidiar a definição e aprimoramento das estratégias de conservação 
destes acervos. Em alinhamento a esta política e ao Plano de Ocupação da Área de Preservação (2011), o 
Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz tem se dedicado à elaboração dos planos 
de conservação preventiva para os edifícios históricos da Fiocruz. É neste âmbito que se inserem os estudos 
sobre o Pavilhão Arthur Neiva, de que trata este trabalho. 

O PAVILHÃO ARTHUR NEIVA 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o Pavilhão Arthur Neiva, a equipe do DPH submeteu uma 
proposta à Fundação Getty no âmbito do programa Keeping It Modern, para financiamento de investigações 
e estudos técnicos para subsidiar o diagnóstico sobre o edifício. O projeto, aprovado em 2015 e concluído 
em 2016, envolveu as seguintes ações: atualização de dados cadastrais e mapeamento de danos do edifício; 
avaliação do painel de azulejos e seu estado de conservação; prospecção estratigráfica das camadas 
pictóricas nas paredes, tetos e esquadrias do edifício; avaliação estrutural do Pavilhão Arthur Neiva; pesquisa 
documental sobre o projeto paisagístico original do edifício. Ao longo do processo foram realizadas ainda 
diversas ações de educação patrimonial que buscaram recolher e disseminar informações sobre a edificação 
e acerca do trabalho de investigação que estava sendo realizado.  
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Originalmente conhecido como Pavilhão de Cursos (figura 1), o Pavilhão Arthur Neiva (1947-1951) faz parte 
do conjunto de edifícios modernos construídos no campus da Fiocruz no bairro de Manguinhos, na cidade do 
Rio de Janeiro. O edifício foi projetado em 1942 por Jorge Ferreira enquanto arquiteto da Divisão de Obras 
do antigo Ministério da Educação e Saúde, para abrigar as atividades de ensino do Instituto Oswaldo Cruz 
(atual Fiocruz). Seu valor como patrimônio moderno foi reconhecido pela própria instituição que, a partir de 
estudos elaborados pelos arquitetos do DPH/COC, encaminhou o pedido de tombamento ao Instituto 
Estadual de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro (Inepac) em 1998.  

 
Figura 1: Em primeiro plano, o Pavilhão Arthur Neiva 

Fonte: DAD/COC/Fiocruz (s.d.) 
 

A edificação é composta por dois blocos distintos que se cruzam ortogonalmente, interligados por uma laje 
suspensa por pilotis: um prisma retangular destinado a salas de aulas e laboratórios e que apresenta pilotis 
sobreposto por uma varanda, e outro em forma de cunha, que abriga um auditório, onde se destaca a parede 
externa revestida pelo painel artístico de azulejos de Burle Marx, retratando o Trypanosoma Cruzi, vetor da 
Doença de Chagas, estudada pelos pesquisadores da instituição (figura 2). 
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Figura 2: Bloco do auditório com painel de azulejos 

Fonte: DPH/COC/Fiocruz (2013) 

Apesar das alterações ocorridas antes do tombamento, o edifício mantém preservada a maior parte dos 
elementos de sua composição original. As patologias presentes no edifício estão relacionadas à degradação 
das armaduras do concreto armado em alguns elementos da estrutura, à deterioração das esquadrias em 
madeira e revestimentos externos expostos a condições ambientais desfavoráveis, à presença de uma fissura 
na parede de suporte do painel de azulejos, à umidade ascendente nas paredes do pavimento inferior e 
infiltrações sob a laje no entorno do auditório. A estas patologias, soma-se a baixa qualidade das intervenções 
ocorridas para resolver questões relacionadas à obsolescência das instalações prediais, destacando-se a 
inserção de aparelhos de ar condicionado e equipamentos de uso dos laboratórios nas fachadas do edifício.      

O objetivo deste trabalho é apresentar os estudos e avaliações já realizados no Pavilhão Arthur Neiva assim 
como a metodologia definida para a elaboração do plano de conservação preventiva para o edifício. Desta 
forma, pretende-se compartilhar as ações de conservação que vem sendo empreendidas na Fiocruz 
buscando contribuir para os debates sobre os riscos, vulnerabilidades e desafios que envolvem a preservação 
do patrimônio moderno no Brasil. 
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TRABALHO 03: 
Desafios para a conservação do Edifício Vilanova Artigas, sede da FAUUSP 

 

Em 2015, tendo tomado conhecimento do lançamento do programa Keeping It Modern, da Getty Foundation, 
que oferece apoio financeiro a projetos voltados à preservação de ícones arquitetônicos do século XX, um 
grupo de professores e alunos da  Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - 
FAUUSP organizou-se voluntariamente para elaborar e submeter uma proposta de trabalho para o programa. 
Naquele momento, o Edifício Vilanova Artigas, sede do curso de graduação da FAUUSP (Figura 1), acabara de 
sofrer uma grande intervenção emergencial voltada primordialmente à recuperação da estanqueidade de 
sua cobertura e à contenção do processo de corrosão das armaduras de suas empenas em concreto armado 
aparente. Tratara-se de uma intervenção em grande escala, realizada a um alto custo econômico e social, 
com implicações bastante prejudiciais à adequada preservação das características físicas do edifício – e que 
poderia ter sido em grande parte evitada, se, ao longo dos seus 50 anos de vida, o edifício tivesse contado 
com um programa adequado de manutenção e conservação, que contemplasse adequadamente suas 
especificidades construtivas – as quais são também essenciais para a própria imagem da edificação, e para 
transmissão de muitos de seus valores patrimoniais.   

 

Figura 1: Edifício Vilanova Artigas. Fonte: www.arquigrafia.org  
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Assim, a possibilidade de participar do programa Keeping It Modern afigurava-se uma oportunidade ímpar 
de enfrentar a questão da conservação preventiva de nosso edifício-sede, quebrando assim o ciclo de 
manutenção e tratamento reativos, que tem caracterizado a trajetória do edifício Vilanova Artigas – assim 
como de grande parte do nosso patrimônio institucional. 

Diante da impossibilidade de elaborar um Plano de Gestão da Conservação completo para o edifício, a 
proposta apresentada optou por privilegiar a formulação de diretrizes para ações de manutenção e 
conservação necessárias à preservação de dois dos mais significativos elementos do edifício Vilanova Artigas, 
que são também aqueles mais desafiadores do ponto de vista da sua preservação: a cobertura e as fachadas.  

No caso da cobertura, foi realizado o monitoramento do novo sistema de impermeabilização recentemente 
aplicado no edifício, através de inspeções in loco e ensaios laboratoriais na membrana impermeabilizante de 
poliureia, além da análise da sua interação com os demais sistemas prediais presentes na cobertura. A 
avaliação permitiu efetivamente desenvolver um programa de manutenção preventiva para a cobertura do 
edifício, pronto para ser testado na prática – embora ainda não o tenha sido, por razões que pretendemos 
discutir aqui. 

Quanto às fachadas do edifício Vilanova Artigas – constituídas por grandes empenas estruturais de concreto 
armado aparente -, foram realizadas investigações visando orientar sua inspeção, manutenção preventiva e 
corretiva periódica e ainda eventuais intervenções futuras na edificação. Para tanto, foram realizadas as 
seguintes atividades: caracterização superficial das empenas por meio de levantamento fotogramétrico das 
superfícies das fachadas através da captura de fotos de alta definição combinadas com varredura a laser da 
superfície (Figura 2); extração de amostras representativas de diferentes microclimas e fases construtivas do 
edifício para análises laboratoriais visando a caracterização do concreto original em nível micro e 
macroscópico, para compreensão do seu comportamento frente à ação de agentes de degradação e 
desenvolvimento de argamassa de reparo compatível estrutural e esteticamente. 

 

Figura 2: Imagem da nuvem de pontos obtida pelo levantamento à varredura laser da empena SE. 

 

Para subsidiar estas frentes de pesquisa, uma terceira tarefa fazia-se necessária, a saber, a elaboração de um 
dossiê abrangente sobre o edifício, visando o entendimento de suas características físicas, seu histórico e seu 
significado, buscando também identificar e suprir lacunas de conhecimento e de documentação, para 
embasar decisões de preservação no futuro. 
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Para além dos desafios verificados no sentido de transformar os estudos e pesquisas realizados em um plano 
de ação a ser integrado na rotina administrativa da escola, pretende-se discutir a dificuldade de integrar os 
avanços tecnológicos da área da construção civil à atividade preservacionista, caso especialmente relevante 
no caso da preservação do concreto armado, área de expertise no Brasil; e a importância de um cuidadoso 
planejamento prévio de várias etapas anteriores à obra de restauro propriamente dita.  

Assim, esperamos que a divulgação das pesquisas e estudos aqui mencionados – e que só foram possíveis 
pelo apoio de uma instituição estrangeira – beneficie não apenas a sede de nossos cursos de graduação, 
como muitos outros exemplares do patrimônio moderno no Brasil. É desde já incontornável a constatação 
de que, se tais atividades tivessem sido realizadas antes da grande campanha de obras de 2013-2015, 
certamente os resultados alcançados estariam mais de acordo com o caráter patrimonial do edifício Vilanova 
Artigas e teriam sido mais eficazes e bem controlados, inclusive do ponto de vista custo-benefício. 
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TRABALHO 04: 
O Plano de Gestão para Conservação da Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, SP-Brasil 

 
Pensar um plano de gestão para a conservação da Casa de Vidro necessariamente exige que pensemos em 
pelo menos três instâncias inseparáveis: a Casa, o casal Bardi e o Instituto. Para viabilizar a execução do 
projeto financiado pela Getty Foundation, no programa Keeping It Modern, o Instituto Bardi firmou um 
convênio com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. O trabalho é 
coordenado pelo Prof. Titular Renato Anelli, com auxílio da Arq. Ana Lúcia Cerávolo, especialista em 
patrimônio e restauração arquitetônica, e supervisão do Arq. Marcelo Suzuki. São cerca de vinte profissionais 
entre consultores, pesquisadores e estagiários, divididos em quatro equipes de trabalho: 1. Documentação 
histórica, coordenada pela Profa. Aline Coelho Sanches Corato; 2. Documentação digital, coordenada pelo 
Prof. Márcio Minto Fabrício; 3. Análise estrutural e patologias das construções, coordenada pelo Prof. João 
Adriano Rossignolo; e 4. Análise do paisagismo, coordenada pela Prof. Luciana Schenk. Contamos também 
com a cooperação da Universidade de Ferrara para realização do escaneamento 3D. 

 

Figura 1: A Casa de Vidro imersa no jardim tropical. 
Fonte: Ana Cerávolo (2017) 
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O trabalho de fôlego para realização dos levantamentos e diagnósticos da Casa de Vidro foram possíveis em 
virtude do pioneirismo do programa Keeping It Modern no financiamento de obras da arquitetura moderna, 
o que por si só, deve ser comemorado. No entanto, sua contribuição para a preservação é muito mais ampla. 
A metodologia empregada, baseada na Carta de Burra (1980), documento que vem sendo desenvolvido 
desde então pelo ICOMOS Austrália, é uma contribuição a ser analisada de maneira criteriosa para o 
planejamento da conservação dos bens de forma sustentável por longo prazo. Sua aplicação no Brasil exige 
reflexão e debates, mas buscar alternativas para incentivar uma cultura da conservação e a manutenção 
preventiva às dispendiosas obras de restauração, parece-nos oportuno e necessário. 

A Casa de Vidro expressa o tempo de sua construção e os eventos que abrigou, guarda informações da 
construção original e das intervenções realizadas posteriormente. É também resultado das experiências de 
seus moradores, que preencheram os vazios com objetos que revelam suas vivências, suas concepções 
intelectuais e estéticas, sem distinções, como lembra Ferraz (1993, p. 81) “entre obras eruditas, populares 
ou vindas da produção em massa”. 

Desenhada entre 1949 e 1950, foi a residência do casal Bardi, Lina e Pietro, durante cinco décadas e o 
primeiro projeto construído por Lina Bo Bardi. A arquiteta, naquele momento com 38 anos, havia 
concretizado projetos para alguns móveis e interiores, sobretudo museografias e exposições, e se dedicado 
a projetos editoriais. (ANELLI, 2011, p. 2) 

 
Figura 2: Projeto e concepção da casa que nasce junto com o jardim, que complementa os extensos panos de vidro. 

Fonte: Lina Bo Bardi, 1951. ILBPMB. Pesquisa Aline Corato e equipe. 
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A Casa ocupa uma área de 7.000 m2 e integra um conjunto de edificações: estúdio da arquiteta, casa do 
caseiro e garagem; um jardim exuberante e uma coleção de obras de arte eruditas e populares, móveis, livros 
e documentos, incluindo todo o arquivo de projetos de arquitetura. A conservação da Casa nos impõe 
compreender o espaço que ocupa o Instituto no seu interior. No processo de pesquisa ficou claro a 
indissociabilidade entre ambos, que constituem igualmente o legado do casal Bardi. 

O Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi ou apenas Instituto Bardi foi idealizado pelo casal, em 1990, como 
uma continuação das estratégias culturais adotadas por eles em vida. Com o nome de Instituto Quadrante, 
a instituição, tem por missão atuar área cultural, privada e sem fins lucrativos. Mantém a Casa de Vidro, além 
de um acervo documental extenso e valioso, com os projetos originais de Lina Bo Bardi, além de cartas e 
outros documentos do casal. (ANELLI, 2011, p. 6) 

O documento, no entanto, que atesta de maneira mais contundente a forma como o casal pensa 
conjuntamente o Instituto e a preservação da Casa é o processo de tombamento empreendido pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Turístico (CONDEPHAAT), do Estado de São Paulo, 
que é aberto, em 1986, por solicitação de Lina Bo Bardi. 

Pietro M. Bardi explicita que ao destinar a casa e objetos de arte a uma fundação pretendem que ela seja um 
curioso exemplo de “moradia de imigrados, os quais contribuíram para a divulgação das artes no Brasil”. A 
Casa do Morumbi com seu jardim-florestal poderia ser ambientada com obras de arte, “para um dia ser 
visitada por um público interessado em conhecer um trecho da história da renovação da museografia 
nacional”. (COMDEPHAAT, 1986) 

O processo é encerrado ainda no ano de 1986 pelo colegiado do CONDEPHAAT ao aprovar o parecer final 
elaborado pelo arquiteto Marco Antonio Tabet, que já considera a adequação para o funcionamento do 
Instituto com um projeto idealizado por Lina Bo Bardi e desenhado por Marcelo Suzuki. Daí decorre que a 
Casa é tombada já prevendo a instalação de uma instituição, “descongelando” a organização interna do 
mobiliário e das obras de arte. Esse fato nos coloca alguns desafios para pensar a significância da Casa, assim 
como para idealizar seu futuro projeto museológico. 

O Plano de Gestão para a Conservação da Casa de Vidro retoma assim as expectativas do casal quanto à 
missão do Instituto, valoriza a contribuição pioneira que deram às áreas de museologia e museografia, 
restauração, no desenvolvimento da Arte no país, além da postura vanguardista que assumiram em diversos 
projetos culturais que se envolveram. 

O Instituto, a Casa de Vidro, deve ser um espaço cultural relevante na formação e produção cultural nas áreas 
de artes e arquitetura. O visitante deve ser estimulado a voltar. Na Casa sempre haverá o espaço de Lina e 
Pietro. O passeio e a contemplação. Dentro e fora. Além disso, o acervo deve continuar sendo uma das 
atividades centrais do Instituto. Nessa direção, o Instituto Bardi precisa construir espaços específicos para 
algumas dessas atividades. Outras áreas devem ser atendidas e adaptadas para fornecer uma melhor 

assistência, como recepção, banheiros, cafeteria e um pequeno auditório. O foco principal deve ser o 
público, como visitantes e patrocinadores da preservação da Casa de Vidro. A Casa de Vidro guarda a 
memória de seus patronos mas é, por meio do Instituto um edifício vivo. 
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TRABALHO 05: 
Plano de Conservação da Estrutura do MASP 

 

Em 2017, o Museu de Arte de São Paulo – Masp (Figura 1) obteve financiamento a partir do programa Keeping 
It Modern, da Fundação Getty, para desenvolver estudos relativos a sua sede na Avenida Paulista, projeto da 
arquiteta Lina Bo Bardi. 

 
Figura 1: Museu de Arte de São Paulo – vista geral 

Fonte: Eduardo Ortega, 2016 

A proposta de estudo apresentada para a Fundação se concentrou nas questões da estrutura por ser 
elemento chave tanto para a compreensão dos valores culturais do edifício quanto para o seu estado de 
conservação. Decorridos oito meses deste processo, é possível identificar com maior clareza os problemas 
relacionados à estrutura, bem como prioridades de estudo e ação. 

O programa Keeping It Modern (KIM) é uma oportunidade para a elaboração de planos de conservação e 
manutenção que avancem nas práticas e políticas de preservação da arquitetura do século 20 com relevância 
no cenário internacional. Esse programa reflete um momento importante de reconhecimento dos problemas 
dos edifícios modernos, que por muito tempo foram negligenciados. Construídos em um cenário de grande 
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inovação técnica e construtiva, essas obras demandam atualmente estudos aprofundados que investiguem 
seu comportamento e estado de conservação. 

No Brasil o KIM já premiou o Pavilhão Arthur Neiva (Fundação Oswaldo Cruz) e o edifício Vilanova Artigas 
(FAU USP) em 2015, a Casa de Vidro (Instituto Bardi) em 2016 e o Masp em 2017. Neste ano também foram 
premiados outros 11 edifícios, entre eles: Yoyogi National Gymnasium (1964, Tokio/Japão), de Kenzo Tange; 
Government Museum and Art Gallery (1968, Chandigarh/Índia), de Le Corbusier (Charles-Édouard 
Jeanneret); Price Tower (1956, Bartlesville/EUA), de Frank Lloyd Wright; Melnikov House (1929, 
Moscou/Rússia), de Konstantin Melnikov; edifício Bauhaus (1925, Dessau/Alemanha), de Walter Gropius. 

O edifício do Masp, inaugurado em 1968 passou, ao longo de seus 50 anos de existência, por diversas 
intervenções, como alterações de layout, criação de novos espaços, ações de manutenção, recuperação de 
sistemas de infraestrutura, reforços estruturais, impermeabilizações, entre outros. As diversas ações, ainda 
que tenham contribuído para sua conservação, foram tomadas respondendo a demandas emergenciais, 
levando a uma visão fragmentada dos problemas encontrados. Neste momento se propõe um estudo 
aprofundado da estrutura que permita compreender o seu funcionamento, possa identificar seu real estado 
de conservação e eventuais problemas. Aliado a uma visão global e integrada do edifício será possível 
estabelecer procedimentos de conservação e monitoramento preventivos. 

A pesquisa Getty/Masp está sendo desenvolvida por uma equipe montada para este fim específico1, em 
constante diálogo com a equipe do Museu. Assim, o trabalho pretende oferecer ao Masp critérios técnicos 
relativos a estrutura que amparem os futuros projetos de intervenção alinhando os objetivos do trabalho às 
necessidades do edifício e às demandas da instituição. O projeto foi organizado em duas frentes de 
investigação: pesquisa histórica documental e estudo do estado de conservação da estrutura. 

Após compilar uma vasta documentação em meio físico e digital, foi possível construir uma linha do tempo 
de intervenções, identificar plantas do projeto original da estrutura que se julgavam perdidas e uma grande 
quantidade de informações que permitem que atualmente se faça uma leitura precisa da estrutura do Masp. 
A pesquisa documental também permitiu, além do entendimento técnico, a compreensão do histórico de 
intervenções no Masp desde a construção, fatos que contribuem para o aprofundamento dos estudos. 

Para o estado de conservação da estrutura há uma divisão em duas frentes complementares que possibilitam 
o levantamento do estado atual da edificação de maneira científica e rigorosa. Os estudos de comportamento 
estrutural partem do desenvolvimento de modelo eletrônico de cálculo da estrutura do edifício baseado em 
dados documentais e levantamentos in loco, para avaliação de movimentações, deformações e efeito de 
vibrações sobre o objeto de estudo. Além de servir para os estudos que definirão o Plano de Conservação, o 
modelo eletrônico é uma ferramenta para o Museu utilizar em projetos futuros, pois permite simular 
situações para avaliar os impactos de carga, vibração, movimentação etc. Já os estudos de conservação e 
recuperação do concreto visam tipificar as patologias que afetam a estrutura do Masp, com a definição de 
prioridades de ação, procedimentos de recuperação e parâmetros para intervenções futuras. 

                                                           
1 Equipe Getty: Silvio Oksman, arquiteto, coordenador geral; Lúcia Furlan, arquiteta, pesquisadora; Luiza Nadalutti, estudante de 

arquitetura, estagiária; Heloísa Maringoni, engenheira, estudos de comportamento estrutural, consultora; Juca Pires, arquiteto, 
estudos de conservação e recuperação do concreto, consultor. Equipe Masp: Lucas Pessôa, diretor financeiro e de operações; Miriam 
Elwing, gerente de projetos, infraestrutura e arquitetura; Martin Corullon, arquiteto consultor do plano. 
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Para o pleno entendimento do edifício os estudos de conservação e recuperação do concreto e os estudos 
de comportamento estrutural, separados por uma questão de operação, são indissociáveis. No presente 
momento, a deformação das vigas principais e o estudo de vibrações sobre a laje do térreo, em análise a 
partir do modelo eletrônico de cálculo (Figura 2), se apresentam como prioridades. De maneira 
complementar, seu comportamento será aferido também por levantamento topográfico dos pilares e vigas 
e monitoramento dinâmico do térreo a partir de sensores de vibração. Concomitantemente estão em 
elaboração levantamentos não invasivos – pacometria, ultrassom e esclerometria – para identificar o estado 
do concreto armado nestes elementos. 

 
 

Figura 1: Modelo Eletrônico de Cálculo da Estrutura. 
Fonte: Heloisa Maringoni, 2017 

Questões de ordem prática do cotidiano do Museu começam a considerar os resultados obtidos até o 
momento. Os problemas do edifício deixam de ser tratados de forma isolada e passam a ser vistos como 
parte de um sistema, construindo um novo paradigma de conservação e manutenção. Por fim, o trabalho 
além de auxiliar nas questões operacionais internas ao museu, também contribui de maneira mais ampla na 
discussão e no avanço das práticas de conservação e manutenção de edifícios modernos. 

O trabalho deve estar concluído até o final deste ano, quando será possível apresentar os resultados e 
disponibilizar as informações, sendo de interesse para todos que desejem estudar e conhecer o edifício.  
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A	FACHADA:	REFLEXÕES	SOBRE	A	SUA	INDIVIDUALIDADE	NA	PRÁTICA	
ARQUITETÔNICA	E	URBANA.	

O	 estudo	 dos	 elementos	 da	 arquitetura	 através	 da	 fragmentação	 da	 obra	 arquitetônica	 não	 tem	 sido	
incentivado	 pela	 historiografia	 contemporânea,	 em	 parte	 porque	 a	 modernidade	 convencionou	 que	 a	
arquitetura	 é	um	 todo	e	que	 as	 suas	partes	 constituintes	não	 tem	 sentido	quando	desconectadas,	 e	 em	
parte	 porque	 o	 preconceito	 contra	 estudos	 desse	 tipo	 baseia-se	 na	 asserção	 de	 que	 estariam	 tentando	
transpor,	 sem	 reflexão,	 para	 as	 ciências	 sociais,	 práticas	 analíticas	 próprias	 das	 ciências	 da	 vida	
(dissecação).		

Ora,	 estas	 reflexões	 não	 levam	 em	 consideração	 que,	 dissecar	 um	 corpo	 humano	 tem	 tanto	 ou	menos	
sentido	 do	 que	 dissecar	 um	 edifício	 e	 que,	 ainda	 que	 as	 abordagens	 sejam	 de	 objetos	 profundamente	
distintos	 (um	 objeto	 é	 da	 natureza	 o	 outro	 da	 cultura)	 o	 espectro	 de	 abordagens	 possibilitado	 pela	
aproximação	 empírica	 é	 finito	 e	 os	 paralelismos,	 quando	 se	 respeitando	 as	 particularidades,	 são	 válidos,	
ainda	mais	porque	historicamente,	os	primeiros	estudos	da	arquitetura	foram	feitos	dessa	forma,	inclusos		
nos	grandes	tratados	da	arquitetura	da	era	moderna	que	muitas	vezes	se	propunham	a	não	serem	mais	do	
que	 manuais	 e	 onde	 nas	 classificações	 tipológicas	 se	 escondiam	 estudos	 acurados	 de	 elementos	
fragmentados	 da	 arquitetura,	 entre	 estes,	 os	 estudos	 das	 ordens,	 de	 pilares	 e	 estruturas,	 padrões	 de	
plantas,	 assim	 como	 de	 fachadas	 e	 volumetria:	 a	 este	 respeito	 ver,	 por	 exemplo,	 o	 tratado	 de	 J.	 N.	 L	
Durand,	 provavelmente	 o	manual	 de	 arquitetura	mais	 influente	 do	 século	 XIX	 e	 que	 não	 só	 abordava	 a	
arquitetura	 do	 passado	 fragmentando-a	 em	 elementos	 sintáticos	 como	 ainda	 assim,	 propunha	 que	 a	
composição	da	arquitetura	coeva	utilizasse	essa	metodologia.		

Nos	 parece	 claro	 que	 esse	 tipo	 de	 abordagem	 ainda	 teria	 o	 que	 contribuir	 para	 a	 historiografia	 da	
arquitetura	 atual,	 em	especial	 se	 levarmos	 em	 consideração	 o	 aporte	 que	 disciplinas	 correlatas,	 como	o	
paisagismo	e	a	preservação	do	patrimônio,	assim	como	os	estudos	psicossociais	do	ambiente	e	do	 lugar,	
teriam	a	dar	quando	parceiros	com	a	história	da	arquitetura	e	da	cidade.		

É	 nesse	 sentido	 que	 propomos,	 dentro	 do	 quadro	 de	 um	 Simpósio	 Temático	 do	 Enanparq,	 o	 estudo	 da	
fachada	enquanto	um	elemento	fundamental	da	composição	criativa	arquitetônica,	onde	ela	será	abordada	
em	uma	multiplicidade	 de	 enfoques	 e	 possibilidades	 teórico-discursivas.	Os	 trabalhos	 aqui	 apresentados	
são	 muito	 distintos	 entre	 si,	 contudo,	 todos	 eles	 têm	 em	 comum	 o	 elemento	 da	 fachada	 como	 objeto	
principal	da	sua	reflexão;	estas	reflexões	circulam	entre	disciplinas	distintas	também,	mas	mesmo	aquelas	a	
rigor	 mais	 próximas	 à	 historia	 e	 teoria	 da	 arquitetura	 aproximam-se	 também	 da	 questão	 patrimonial	
quando	percorrem	trilhas	que	jogam	novas	perspectivas	na	formação	identitária	e	cultural.		

O	 primeiro	 destes	 trabalhos	 aborda	 as	 fachadas	 efêmeras	 das	 festas	 reais	 da	 tradição	 luso-brasileira,	
oriunda	de	uma	prática	existente	desde	a	Antiguidade	latina	–	as	Entradas	imperiais	ornadas	com	Arcos	de	
Triunfo	–	mas	que	o	barroco	português	reapropria	com	uma	lógica	própria	ao	pensamento	simbólico	pré-
iluminista.	O	segundo	texto	discorre	sobre	a	fachada	e	o	seu	valor	estético	na	composição	das	ambiências	
dos	 centros	 históricos	 das	 cidades	 contemporâneas,	 ao	 mesmo	 tempo	 problematizando	 a	 questão	 da	
recuperação	destes	centros	através	de	um	processo	que	cria	o	‘falso	histórico’	fachadístico	mas	que	é	cada	
vez	mais	 canonizado	através	de	uma	solicitação	 insistente	de	uma	sociedade	carente	de	valores	afetivos	
perdidos.	 O	 terceiro	 trabalho	 investiga,	 através	 de	 uma	 pertinente	 crítica	 historiográfica,	 o	 papel	 dos	
precursores	da	restauração	no	Brasil	-	todos	eles	oriundos	da	prática	funcional	da	arquitetura	moderna	-	na	

6469



	

	

construção	 de	 um	 paradigma	 colonial	 muitas	 vezes	 infundado	 historicamente,	 mas	 apoiado	 em	 opções	
estéticas	e	funcionais.	O	quarto	trabalho	discorre	sobre	as	fachadas	do	protomoderno	e	as	transformações	
que	as	mesmas	incorporam	tentando	se	desvencilhar	dos	padrões	ainda	remanescentes	do	historicismo	do	
século	 XIX.	O	 quinto	 e	 último	 trabalho,	 vai	 discorrer	 sobre	 a	 fachada	 e	 o	 jardim,	 em	 especial	 quando,	 a	
partir	do	Renascimento	 italiano,	o	 jardim	passa	a	se	constituir	em	moldura,	 fazendo	um	debruado	para	a	
imagem	 fachadística,	 e	 chegando	aos	dias	 atuais	em	que	a	 fachada	 se	apresenta	muitas	 vezes	enquanto	
jardim	vertical,	refletindo	sobre	estes	distintos	momentos	e	a	proposta	ideológica	de	cada	um	deles.	
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TRABALHO	01:	
Fachada,	retórica,	símbolo	e	poder:	fachadas	efêmeras	nas	festas	reais	

portuguesas	do	séc.	XVIII-XIX.	

INTRODUÇÃO:	FACHADA	DE	APARATO	E	FACHADA	SAGRADA.		

Desde	 a	 Antiguidade	 oriental	 que	 grandes	 conjuntos	 arquitetônicos	 compostos	 a	 partir	 de	 painéis	
fachadísticos	 grandiosos	 compõem	 e	 ordenam	 o	 espaço	 da	 cidade	 –	 ou,	 inicialmente,	 da	 necrópole,	 a	
cidade	dos	mortos.	A	fachada	assim,	estrutura	a	cenografia	da	cidade	do	déspota	divino	criando	um	espaço	
ideal	 para	 as	 grandes	 cerimônias	 e	 rituais	 em	 que	 a	 figura	 do	 déspota	 se	 apresenta	 para	 adoração	 dos	
súditos.		

Na	Antiguidade	clássica,	o	ritual	religioso	para	o	fiel	ocorria	na	frente	do	templo,	tendo	a	fachada	por	pano	
de	 fundo.	 No	 barroco	 hispano,	 de	 acordo	 com	 alguns	 autores,	 aparece	 a	 fachada	 retábulo.	 Enquanto	 a	
‘fachada	de	aparato’	inscreve	o	monumento	no	contexto	da	cidade,	muitas	vezes	fazendo	dela	não	mais	do	
que	 um	 pano	 de	 fundo	 na	 ordem	 cenográfica,	 a	 ‘fachada	 sagrada’	 individualiza	 o	 monumento,	
transformando-o	 em	 parte	 integrante	 do	 ritual	 (um	 verdadeiro	 retábulo)	 e	 constituindo-se	 ao	 mesmo	
tempo	no	portal	do	recinto	sagrado.		

Na	cidade	Romana,	surge	a	‘fachada	de	aparato’	por	excelência,	a	fachada	independente,	desconectada	da	
edificação,	que	é	a	do	Arco	de	Triunfo,	fachada	vinculada	às	Entradas	Triunfais	de	Generais	e	Imperadores.	
É	este	tipo	de	Fachada	que	pretendemos	discorrer	com	mais	amplitude	neste	texto,	pois	a	Entrada	Triunfal	
tornou-se	uma	prática	na	cultura	ocidental	posterior.	

A	FACHADA	DE	APARATO	NO	CONTEXTO	DO	BARROCO	PORTUGUÊS.	

A	fachada	de	aparato	romana	-	o	Arco	do	Triunfo	-	está	presente	na	tradição	portuguesa	desde	muito,	mas,	
diferentemente,	 enquanto	 arquitetura	 efêmera.	Ao	menos	desde	a	 idade	moderna	 como	é	 atestada	por	
uma	 prolífica	 publicação	 documental	 dos	 panegíricos	 destas	 cerimônias:	 a	 Entrada	 Real	 em	 Portugal	
realizava-se	em	duas	situações	específicas,	quando	o	rei	visitava	alguma	província	de	seu	reino	ou	quando	
recebia	pela	primeira	vez,	na	sua	capital,	a	sua	nova	consorte.		

A	maior	concentração	de	Entradas	em	Portugal	-	ou	pelo	menos	de	documentos	deixados	a	este	respeito	-	
situa-se	no	século	XVII,	com	as	magníficas	Entradas	que	fizeram,	em	Lisboa,	os	Felipes.	A	grande	Entrada	do	
séc.	 XVIII	 foi	 a	 de	D.	Marianna	 d'Austria,	 em	 1708,	 para	 esposar	 D.	 João	 V	 e	 na	 qual	 foram	 construídos	
vários	arcos	alegóricos	mandados	executar	pelas	mais	diversas	associações.	Depois	disso,	os	documentos	
referentes	a	este	tipo	de	festa	foram	diminuindo,	ao	correr	do	século	XVIII,	embora	saibamos	de	Entradas	
praticamente	entrando	pelo	séc.	XIX	adentro,	em	especial	quando	recebeu-se	no	Rio	de	Janeiro,	capital	do	
império	à	época,	a	arquiduquesa	Leopoldina	para	ser	a	consorte	do	Príncipe	Real.		

AS	FACHADAS	DE	APARATO	NO	CONTEXTO	DA	AMÉRICA	PORTUGUESA.		

Na	América	portuguesa,	 onde	 a	 Entrada	Real,	 evidentemente,	 não	 tinha	 como	 ter	 curso,	 as	 festas	 laicas	
resumiriam-se	 a	 Entradas	 de	 Bispos	 ou	 ocasiões	 gratulatórias	 de	 fatos	 acontecidos	 na	 metrópole.	
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Desafortunadamente,	 os	 poucos	 documentos	 do	 período	 descrevendo	 estas	 Entradas	 não	 incluem	
iconografia,	como	faziam	alguns	dos	documentos	da	metrópole.				

Uma	 das	 poucas	 festas	 barrocas	 realizadas	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 do	 século	 XVIII	 da	 qual	 nos	 ficou	 uma	
descrição	 pormenorizada,	 mostra	 uma	 sofisticação	 na	 elaboração	 alegórica	 de	 um	 dos	 sete	 Arcos	 de	
Triunfo	 construídos	 em	 1747	 para	 a	 Entrada	 na	 cidade,	 do	 Bispo	 Frei	 Antonio	 do	 Desterro,	 que	 associa	
aquela	 tendência	 marcada	 da	 cultura	 barroca	 do	 período	 pela	 nostalgia	 do	 Paraíso	 Perdido	 com	 a	
grandiosidade	da	‘machina	arquitectonica’	da	festa;	o	Arco	era	tão	alto	que	o	autor	do	relato	sugere	que	
dos	seus	“70	palmos	de	altura,	queria	elevar-fe	ao	mefmo	impyrio,	levando	do	centro	da	terra,	efta	fabrica	
a	mefma	habitação	da	Deufa	Aftrea,	que	nos	feus	capiteis,	com	o	Imperador	Juftiniano,	estavaõ	como	de	
cadeira	dictando	os	dogmas	mais	puros,	governo	de	um	tão	preclaro	Prelado”	(CUNHA,	1747,	p.	17).		Astrea	
aqui,	 veio	 instituir	o	 reino	da	equidade	e	da	 justiça	associando-o	à	direção	episcopal	 a	 ser	exercida	pelo	
recém-chegado	religioso,	que	simbolicamente	instituiria	na	cidade	lusa	um	retorno	à	Idade	de	Ouro.	

O	século	XIX	português	nos	lega	algumas	fachadas	efêmeras	relacionadas	às	Festas	da	corte	na	nova	capital	
do	império,	aquando	da	chegada	da	arquiduquesa	Leopoldina,	mas	também	nas	festas	da	coroação	de	D.	
João	 VI	 que	 foi	 aclamado	 de	 dentro	 de	 uma	 grande	 fachada	 de	 aparato	 -	 uma	 varanda	 porticada	 -	
construída	no	Terreiro	do	Paço,	em	frente	à	Igreja	do	Carmo.	

Uma	análise	comparativa	dos	documentos	de	Festas	barrocas	do	mundo	português	que	vimos	estudando,	
com	o	documento	dos	festejos	que	se	realizaram	já	quase	ao	fim	da	segunda	década	do	século	XIX,	quando	
da	aclamação	de	D.	João	VI	-	escrito	por	Bernardo	Avellino	Souza	(1818)	é	bastante	reveladora	dos	aspectos	
simbólicos	presentes	no	imaginário	das	duas	épocas.	Em	primeiro,	enquanto	denotador	da	cultura	clássica	
que	seus	autores	detinham;	os	autores	do	barroco	manipulavam	com	facilidade	as	fábulas	do	classicismo,	
oriundas	 de	 Virgílio	 e	 Ovídio;	 “a	 prática	 das	 metáforas	 provenientes	 da	 história	 natural,	 assim	 como	 o	
recurso	 minucioso	 às	 fontes	 históricas,	 exigia	 dos	 autores	 (barrocos)	 uma	 erudição	 excepcional”	
(BENJAMIN,	1984,	p.	114).	Souza,	por	sua	vez,	não	demonstra	a	mesma	habilidade,	a	função	narrativa	do	
seu	texto	é	meramente	descritiva,	relata	de	forma	sucinta	os	jogos	e	divertimentos	executados	durante	as	
comemorações	e,	um	pouco	mais	detalhadamente,	as	decorações	e	os	ornatos	 construídos.	Em	nenhum	
momento	 a	 sua	 publicação	 pretende	 nos	 esclarecer	 acerca	 dos	 significados	 simbólicos	 ocultos	 das	
alegorias,	de	forma	que	podemos	muito	bem	nos	questionar	se	eles	existiam.		

A	 prática	 da	 fachada	 efêmera	 monumental	 morre	 com	 a	 predominância	 do	 pensamento	 iluminista	 e	
racional	e	a	extinção	do	pensamento	 religioso	e	 simbólico,	 ainda	que,	de	 imediato,	após	a	 revolução	ela	
tenha	 tido	um	novo	 impulso	quando	do	consulado:	curiosamente	a	 festa	 revolucionária	vai	 ter	procissão	
laica	 e	 Arco	 do	 Triunfo	 também,	mas	 com	 o	 final	 do	 pensamento	 alegórico	 esse	 tipo	 de	 representação	
imagética	 acaba	 perdendo	o	 sentido.	No	mundo	português	 na	América	 é	 possível	 se	 encontrar	 vestígios	
desta	tradição	ancestral	ainda	no	final	do	século	XIX,	na	recepção	de	Pedro	II	em	Vitória,	ES,	na	década	de	
1860.		
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TRABALHO	02:	
A	fachada	enquanto	patrimônio	a	ser	preservado	(fachadismo?)	

O	projeto	arquitetônico	é	constituído	de	plantas	baixas,	cortes	 fachadas	e	outros	elementos	que	formam	
uma	volumetria,	 com	uma	 função	determinada.	A	arquitetura	detém,	além	da	 função,	uma	 imagem	que	
representa	o	que	ela	foi,	e	que	fica	na	memória	coletiva	do	povo	e	se	torna	um	produto	a	ser	preservado.	
Apesar	de	a	função	ser	um	diferencial	da	arquitetura	em	comparação	com	outros	tipos	de	arte,	a	fachada	é	
um	dos	elementos	mais	importantes	para	a	população,	pois	ela	é	a	responsável	pela	característica	principal	
que	a	cidade	aparenta,	é	o	que	fica	na	memória	dos	visitantes	e	moradores	da	região.	Sua	 importância	é	
tanta	que	em	determinadas	épocas	passadas	já	foram	realizados	concursos	de	fachadas	para	novas	áreas	
que	foram	remodeladas	nas	cidades,	como	foi	o	caso	da	abertura	da	Av.	Central	(atual	Av.	Rio	Branco)	no	
centro	da	cidade	do	Rio	de	 Janeiro,	no	 início	do	 século	XX,	por	ocasião	das	 reformas	do	prefeito	Pereira	
Passos	 como	 um	 fato	 de	 modernização,	 higienização	 e	 embelezamento	 da	 cidade.	 Esta	 construção	 de	
fachadas	repetiu	uma	solução	empregada	por	Jules	Mansart	na	Praça	Vendôme,	em	Paris,	no	período	de	
Luís	XIV,	no	século	XVII.	O	interior	das	edificações	foi	construído	posteriormente,	respeitando	as	aberturas	
das	 fachadas	 já	 existentes.	 É	 fato	 e	 reconhecido	 por	 todos	 que	 a	 as	 fachadas	 são	 as	 responsáveis	 pela	
“cara”	 do	 local,	 no	 entanto,	 isto	 não	 justifica	 a	 preservação	 das	mesmas	 em	 detrimento	 do	 interior	 da	
edificação.	Françoise	Choay	(2006)	denomina	 isto	de	curetagem,	quando	a	edificação	se	torna	uma	casca	
vazia	de	seu	conteúdo.	O	fachadismo	é	uma	prática	de	intervenção	que	se	tornou	uma	constante	nas	áreas	
preservadas,	 muitas	 vezes	 justificada	 por	 questões	 econômicas,	 que	 transforma	 grande	 parte	 de	
edificações	 históricas	 em	 meras	 embalagens	 antigas	 com	 um	 conteúdo	 interno	 modernizado.	 	 Estas	
questões	foram	muito	discutidas,	por	Françoise	Choay	(2006),	Beatriz	Kühl	(2006)	e	outros	autores,	assim	
como	 em	 documentos	 tais	 como	 a	 Conferência	 de	Nara,	 de	 1994,	 que	 fala	 de	 autenticidade	 e	 Carta	 de	
Brasília	 (1995)	 que	 alerta	 para	 a	 possibilidade	 da	 perda	 da	 autenticidade	 das	 edificações	 quando	 são	
realizadas	 intervenções	 que	 retiram	 as	 suas	 características,	 gerando	 uma	 cenografia.	 Apesar	 destas	
discussões	sobre	a	validade	das	 intervenções	que	priorizam	a	permanência	das	fachadas	e	volumetrias,	e	
desprezam	o	interior	das	edificações,	o	que	realmente	as	pessoas	valorizam	é	o	aspecto	externo.	É	o	que	
está	impregnado	na	memória	coletiva	das	pessoas	e	que	determina	o	valor	da	área	histórica.	

Um	 caso	 emblemático	 foi	 a	 reconstrução	 do	 centro	 de	 Varsóvia,	 capital	 da	 Polônia.	 Os	 fragmentos	 das	
casas	 da	 Praça	 do	 Castelo	 que	 restaram	 foram	 consolidados.	 Todas	 as	 casas	 foram	 reconstruídas,	
externamente,	 com	aspecto	bem	semelhante	ao	que	eram	originalmente,	mas	 com	materiais	modernos,	
aproveitando	os	restos	de	construção	que	foi	possível	recuperar.	A	cidade	ressuscitou	não	apenas	através	
de	 um	 decreto	 político,	mas,	 sobretudo,	 devido	 à	 determinação	 dos	 seus	moradores,	 que	 exigiram	 que	
fosse	 realizada	 a	 reconstrução	 da	 área.	Uma	operação	 que	 se	 não	 é	 totalmente	 justificada	 do	 ponto	 de	
vista	teórico,	mas	que	veio	responder	aos	desejos	de	toda	uma	cidade.	Durante	a	reconstrução	de	Varsóvia,	
os	resultados	foram	distintos:	cópias	fiéis	que	se	aplicaram,	sobretudo,	a	exemplos	de	arquitetura	religiosa	
e	à	praça	antiga	do	centro	histórico;	em	outros	casos	aproveitou-se	a	oportunidade	para	uma	adaptação	
voltando-se	 a	 estilos	 selecionados,	 como	 na	 Catedral,	 reconstruída	 em	 um	 estilo	 que	 remete	 às	 origens	
medievais,	 diferente	 da	 edificação	 destruída.	 A	 justificativa	 para	 todas	 essas	 reconstruções	 sempre	 se	
pautou	pelo	imperativo	moral	de	identidade	do	povo	polonês.	Varsóvia	foi	capaz	de	preservar	o	sentido	da	
continuidade	histórica,	função	tradicionalmente	atribuída	aos	lugares	de	memória	(lugares	onde	a	memória	
é	corporificada	deliberadamente),	segundo	Pierre	Nora	(1993).	
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O	conjunto	arquitetônico	de	uma	cidade	é	de	essencial	importância	para	a	compreensão	da	sociedade	que	
nele	vive,	é	 capaz	de	acumular	valores	históricos	e	 simbólicos	da	vida	no	 local	e	deve	 ser	 compreendido	
como	 um	 testemunho	 excepcional	 para	 a	 memória	 coletiva.	 A	 imagem	 do	 conjunto,	 formada	
essencialmente	 pelas	 fachadas	 e	 volumetrias	 é	 o	 que	 permanece	 na	 memória	 coletiva	 do	 povo	 e	
consequentemente	deve	ser	preservada.	Importante	é	que	as	intervenções	realizadas	nas	edificações	e	no	
tecido	urbano	não	promovam	a	descaracterização	do	todo,	do	conjunto.	

Segundo	Beatriz	Kühl	(2008,	p.	221),	“o	objetivo	da	intervenção	não	é	alterar	como	fundamento	e	preservar	
apenas	por	descuido”.	É	necessário	estudo	constante	e	atualizações	conceituais	visando	a	preservação	da	
história,	da	memória	e	 identidade	do	 local,	ou	seja,	dos	aspectos	simbólicos	e	 imateriais	de	uma	área	de	
valor	histórico.	

Esta	dicotomia	existente	no	fachadismo,	entre	a	realização	de	uma	“curetagem”	ou	a	manutenção	de	uma	
memória	coletiva,	é	fundamental	no	entendimento	do	valor	das	fachadas	como	elemento	importante	para	
a	 preservação	 do	 patrimônio	 arquitetônico.	 A	 questão	 precisa	 ser	 discutida	 não	 só	 em	 relação	 às	
edificações	individualmente,	mas,	principalmente,	em	relação	à	preservação	do	conjunto,	do	sítio	histórico.	

REFERÊNCIAS:		

CHOAY,	Françoise.	A	alegoria	do	patrimônio.	São	Paulo:	Estação	Liberdade:	UNESP,	2006.	

KÜHL,	Beatriz	M.	Preservação	do	Patrimônio	Arquitetônico	da	Industrialização	–	Problemas	teóricos	de	restauro.	São	
Paulo:	Ateliê	Editorial,	2009.	

______.		História	e	Ética	na	Conservação	e	na	Restauração	de	Monumentos	Históricos.	Revista	CPC,	São	Paulo:	USP,	
v.1,	n.	1,	p.	16-40,	nov.	2005/	abr.	2006.	

NORA,	Pierre.	 Entre	memoria	e	historia:	 a	problemática	dos	 lugares.	Projeto	História,	São	Paulo,	 n.10,	p.7-28,	dez.	
1993.	
	

	

	

	

	
	

6474



	

	

TRABALHO	03:	
Janelas	em	guilhotina:	as	restaurações	do	IPHAN	e	a	fixação	de	uma	imagem	da	

arquitetura	colonial	brasileira.	

Quando	foi	criado	o	Serviço	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	–	SPHAN	no	final	dos	anos	1930	
ainda	eram	poucos	os	estudos	realizados	sobre	a	arquitetura	colonial	brasileira	apesar	do	interesse	que	a	
mesma	havia	despertado	na	década	anterior	com	o	movimento	neocolonial.		A	proteção	dos	monumentos	
arquitetônicos	 do	 passado	 levou	 o	 Serviço	 dirigido	 por	 Rodrigo	Melo	 Franco	 de	Andrade	 a	 incentivar	 os	
estudos	 sobre	 a	 arquitetura	 colonial,	 que	 seriam	publicados	 pela	 instituição.	 	 As	 restaurações	 realizadas	
pelos	arquitetos	do	Serviço	durante	as	décadas	de	1930,	1940	e	1950	iriam	também	contribuir	para	estes	
estudos	 revelando	 materiais	 e	 técnicas	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 estabelecendo	 uma	 série	 de	 padrões	 e	
posturas	em	relação	à	manutenção	e/ou	substituição	dos	mesmos.			

As	primeiras	restaurações	vão	acabar	servindo	para	a	realização	de	um	verdadeiro	inventário	de	sistemas	
construtivos	e	materiais	tradicionais.	Alguns	dos	responsáveis	pelas	restaurações	do	SPHAN	–	como	Lucio	
Costa,	Ayrton	de	Carvalho,	Luiz	Saia,	Silvio	de	Vasconcellos,	Paulo	Thedim	Barreto,	José	de	Souza	Reis	e	Fer-
nando	Leal,	entre	outros	–	também	vão	produzir	estudos	publicados	em	livros	e	na	‘Revista	do	Patrimônio’	
que	 constituem	 a	 base	 do	 conhecimento,	 no	 Brasil,	 de	 uma	 história	 da	 construção	 luso-brasileira.	 Há	
também	a	contribuição	dos	“colaboradores	do	patrimônio”,	estudiosos	como	Robert	Smith	e	 José	Wasth	
Rodrigues	com	ensaios	sobre	a	arquitetura	civil.	

‘Documentação	 Necessária’,	 de	 Lucio	 Costa,	 é	 o	 texto	 inaugural	 das	 sínteses	 publicadas	 na	 ‘Revista	 do	
Patrimônio	 Histórico	 e	 Artístico	 Nacional’,	 sobre	 a	 arquitetura	 colonial	 brasileira.	 Escrito	 em	 1938	 e	
publicado	no	nº	1	da	revista,	apresenta	a	arquitetura	colonial	numa	abordagem	evolutiva	que	tinha	como	
final	da	cadeia	a	arquitetura	moderna.	O	ensaio,	circunscrito	à	arquitetura	civil,	propõe	seu	estudo	numa	
espécie	de	plataforma	de	trabalho,	que	ele	iria	desenvolver	no	SPHAN.	

Em	1947,	Lucio	Costa	detalha	melhor	essa	sua	proposta	de	estudar	a	arquitetura	civil	tradicional	brasileira	
elaborando	 uma	 proposta	 de	 inventário,	 denominada	 ‘Arquitetura	 Civil:	 organização	 de	 fichários	
especializados’.	Trata-se	de	um	texto	pouco	conhecido;	apesar	de	o	texto	ter	sido	publicado	no	suplemento	
cultural	 do	 jornal	 carioca	 Correio	 da	Manhã,	 não	 fez	 parte	 da	 coletânea	 de	 escritos	 de	 Lucio	 Costa	 que	
Alberto	Xavier	 organizou	em	1962	nem	da	 autobiografia	 que	ele	publicou	em	1995.	 Só	 seria	novamente	
publicado	em	1999,	em	‘Lucio	Costa:	documentos	de	trabalho’.		

Ainda	 sobre	arquitetura	 civil	 colonial,	 duas	outras	 sínteses	devem	ser	mencionadas:	 ‘Arquitetura	Civil	 no	
Período	 Colonial’	 de	 Robert	 Smith,	 publicada	 em	 1969	 no	 nº	 17	 da	 Revista	 do	 Patrimônio;	 e	 ‘A	 casa	 de	
moradia	no	Brasil	Antigo’	de	José	Wasth	Rodrigues,	publicada	no	número	9	da	Revista.		

Estes	estudos	 formariam	uma	espécie	de	base	historiográfica	para	a	 identificação	da	arquitetura	colonial	
brasileira	 e	 seus	 principais	 elementos	 construtivos.	 Há,	 especialmente	 em	 Lucio	 Costa	 e	 José	 Wasth	
Rodrigues	 o	 interesse	 por	 identificar	 os	 tipos	 de	 esquadrias	 tradicionais	 encontráveis	 nos	 exemplares	 da	
arquitetura	antiga	remanescente,	bem	como	na	iconografia	histórica.				

Lucio	Costa	na	sua	proposição	de	inventário	da	arquitetura	civil,	identifica	7	tipos	de	solução	de	esquadrias:	
de	 calha;	 de	 almofada;	 de	 postigo	 e	 caixilho	 sobreposto;	 de	 caixilhos;	 aduelas	 e	 alizares;	 venezianas;	
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gelosias	de	 treliças.	Wasth	Rodrigues	 identifica	18	 tipos	na	genealogia	proposta	em	seu	 texto	 ‘A	 casa	de	
moradia	no	Brasil	Antigo’.	Apesar	da	grande	variedade	de	padrões	identificada	nestes	estudos	verificamos	
que	as	restaurações	realizadas	nas	primeiras	décadas	de	atuação	do	SPHAN	vão	se	fixar	na	prevalência	de	
um	tipo	de	esquadria,	janela	de	guilhotina	em	caixilharia	de	vidro,	em	detrimento	de	outras	soluções.		Esta	
opção	 sistemática	 das	 restaurações	 do	 SPHAN	 vai	 consolidar	 uma	 imagem	do	que	 sejam	as	 fachadas	 da	
arquitetura	civil	colonial.			

Se	há	 referências	à	existência	de	vidraças	no	Brasil	 em	documentos	do	 século	XVI	 (RODRIGUES,	1945,	p.	
177),	as	 janelas	de	guilhotina,	solução	de	origem	inglesa	que	só	começaria	a	ser	utilizada	em	Portugal	no	
início	do	século	XIX	e	que	muito	provavelmente	chegou	ao	Brasil	através	da	presença	britânica	na	corte	de	
Dom	 João.	 	A	 solução	 tradicional	portuguesa	de	esquadrias	 eram	as	 rótulas	 e	 as	 janelas	de	abrir	 fossem	
cegas	ou	com	caixilharia	de	vidro.		No	Brasil	o	que	predomina	no	século	XVII	e	na	primeira	metade	do	XVIII	
são	 as	 folhas	 cegas,	 de	 calha	 ou	 almofadadas,	 e	 as	 gelosias	 de	 treliça.	 	 A	 vidraça	 aparece	 com	 mais	
frequência	no	século	XVIII	adotando	uma	solução	intermediária	que	é	a	inserção	de	caixilharia	de	vidro	nos	
vãos	dos	postigos	de	janelas	e	portas.		No	entanto,	Lucio	Costa	e	Wasth	Rodrigues	associam	o	surgimento	
das	janelas	de	guilhotina	no	Brasil	ao	século	XVIII.			

Baseado	nesses	estudos	e	no	reconhecimento	de	uma	grande	qualidade	plástica	da	solução	da	caixilharia	
de	 vidro	 em	 guilhotina	 que	 as	 restaurações	 vão	 privilegiar	 a	 substituição	 das	 janelas	 com	 esquadrias	 de	
abrir,	 especialmente	 quando	 eram	 janelas	 de	 veneziana	 e	 vidro	 identificadas	 pelo	 SPHAN	 como	
intervenções	do	século	XX,	por	caixilharia	em	guilhotina.	Além	da	qualidade	plástica	a	caixilharia	de	vidro	
apresentava	uma	maior	adequação	às	necessidades	de	uso	contemporâneo	dos	monumentos	antigos.	Estas	
restaurações	 vão	 gerar	 um	 debate	 especialmente	 rico	 no	 caso	 dos	 sobrados	 baianos.	 Já	 em	 centros	
históricos	como	os	de	Parati	no	Rio	de	Janeiro	e	Ouro	Preto	em	Minas	Gerais,	este	tipo	de	substituição	seria	
adotado	 como	 prática	 corrente,	 em	 detrimento	 da	 adoção	 de	 outras	 soluções	 de	 esquadrias,	 também	
identificadas	como	tradicionais.			

Este	trabalho	pretende	analisar	a	discussão	em	torno	destas	restaurações	de	substituição	de	esquadrias	e	o	
papel	delas	na	fixação	de	uma	imagem	das	fachadas	da	arquitetura	colonial	brasileira.	
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TRABALHO	04:	
A	TRANSIÇÃO	DA	FACHADA:	DO	ECLÉTICO	AO	ART	DECÓ	

As	fachadas	que	serão	abordadas	no	presente	artigo	se	referem	ao	período	aproximado	do	final	do	século	
XIX	aos	anos	30	do	século	passado,	período	da	transição	da	economia	rural	para	a	urbana,	do	agrário	para	o	
industrial	e	da	monarquia	para	a	república.		

Ao	observar	a	iconografia	do	período,	a	mudança	ocorre	através	de	elementos	da	arquitetura	que	alteram	
a	linguagem	e	a	tipologia	das	construções	sem,	no	entanto	alterar	o	ritmo	visto	que	nos	centros	históricos	a	
herança	urbana	dos	lotes	estreitos	do	período	colonial	o	fazia	permanecer.	Se	as	fachadas	fecham	o	espaço	
urbano	 da	 mesma	 forma	 que	 as	 paredes	 delimitam	 internamente	 os	 ambientes,	 o	 período	 reflete	 nas	
fachadas	 uma	 tipologia	 com	 um	 ritmo	 constante	 gerando	 espaços	 onde	 é	 usual	 perceber	 efeitos	
compositivos	como	a	repetição,	a	translação,	a	simetria	e	o	espelhamento	de	elementos.	Caminha-se	por	
ruas	e	avenidas	cujas	alterações	se	darão	mais	pelas	esquadrias	e	adornos	do	que	pela	escala	e	proporção	
das	fachadas.	

A	 fachada	 segundo	 Pedreira	 é	 cada	 uma	 das	 faces	 de	 qualquer	 construção	 (PEDREIRA,	 1996,	 p.	 36),	
conceito	confirmado	por	Ching	ao	definir	fachada	como	a	frente	de	um	edifício	ou	qualquer	uma	de	suas	
laterais	 para	 uma	 via	 ou	 espaço	 público,	 especialmente	 aquelas	 que	 se	 distinguem	 por	 seu	 tratamento	
arquitetônico	(CHING,	1999,	p.	83).	

Albernaz	vai	mais	além	ao	afirmar	que	o	caráter	da	edificação	é	em	grande	parte	devido	as	suas	fachadas.	
Lembra	a	autora	que	o	projeto	arquitetônico	 sempre	contém	o	desenho	de	 todas	as	 fachadas	do	prédio	
(ALBERNAZ,	1998,	p.	247).	

Conforme	Pinhal	(2018)	uma	fachada	(também	denominada	alçado	ou	vista)	corresponde	a	cada	uma	das	
faces	de	qualquer	construção	arquitetônica.	No	desenho	o	termo	também	é	usado	para	se	referir	à	vista	
ortogonal	da	própria	fachada.	

Algumas	vezes	a	palavra	 fachada	é	usada	em	referência	à	vista	principal	de	um	edifício,	a	que	é	exposta	
para	 o	 logradouro.	 Este	 conceito	 foi	 combatido	 pelo	movimento	moderno	 que	 valorizou	 todas	 as	 vistas	
externas	 da	 edificação	 apoiado	 também	 em	 afastamentos	 que	 o	 permitiam	 e	 à	 tecnologia	 do	 concreto	
armado	que	viabilizou	a	fachada	livre.	

	Albernaz	 descreve	 fachada	 livre	 como	 a	 que	 apresenta	 elementos	 estruturais	 capazes	 de	 atender	 a	
qualquer	 intenção	 plástica	 e	 funcional.	 Sua	 utilização	 se	 tornou	 possível	 com	 o	 uso	 de	 estrutura	
independente	 onde	 elementos	 estruturais	 não	 constituem	 elementos	 de	 vedação	 (ALBERNAZ,	 1998,	 p.	
248).	

O	recorte	temporal	deste	trabalho	não	abrange	o	período	da	arquitetura	moderna,	logo	se	utiliza	ainda	do	
termo	frente.		

Para	 Albernaz	 fachada	 principal	 é	 a	 da	 frente	 do	 edifício,	 em	 geral	 voltada	 para	 a	 via	
pública,	 com	 tratamento	 diferenciado	 e	 os	 acessos	 principais.	 Quando	 o	 prédio	 possui	
mais	 de	 uma	 fachada	 voltada	 para	 via	 pública,	 a	 principal	 é	 a	 que	 dá	 frente	 para	 o	
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logradouro	 de	 maior	 importância	 É	 também	 chamada	 frente	 e,	 particularmente	 em	
edificações	antigas,	frontaria	ou	frontispício.	(ALBERNAZ,	1998,	p.	248).	

O	ecletismo	 iniciado	no	 fim	dos	XIX	e	que	avançou	pelas	primeiras	décadas	do	XX	popularizou	propostas	
europeias.	 As	 cidades	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 de	 São	 Paulo	 refletiam	 em	 suas	 fachadas	 e	 no	 urbanismo	
influências	francesas.		

Afirma	 Reis	 Filho	 que	 as	 transformações	 eram	 tão	 importantes,	 em	 faces	 das	 tradições,	 que	 em	 certos	
lugares	 foi	 necessário	 alterarem	 o	 código	 municipal	 que	 de	 acordo	 com	 as	 tendências	 do	 urbanismo	
colonial	obrigavam	as	construções	a	serem	edificadas	sobre	o	alinhamento	das	vias	 (REIS	FILHO,	1970,	p.	
45-46).	

A	 sociedade	 brasileira	 passava	 por	 um	 período	 de	 transformações	 econômicas,	 políticas	 e	 sociais	 que	
levaram	 a	 mudanças	 nos	 padrões	 de	 construção.	 As	 classes	 mais	 abastadas	 iniciaram	 o	 processo	 de	
desvinculação	habitacional	em	relação	aos	antigos	centros	e	as	classes	proletárias	também,	estas,	seguindo	
na	direção	da	oferta	de	transportes,	os	subúrbios.		

As	 residências	maiores	 se	 implantavam	afastadas	 dos	 vizinhos	 e	 os	 jardins	 passam	a	 constituir	 um	novo	
elemento	na	arquitetura	residencial	melhorando	as	condições	ambientais	no	que	se	refere	à	iluminação	e	
ventilação.	

A	década	de	20	aparece	como	turbulenta	quando	a	crise	do	ecletismo,	pelo	edifício	capitalista	exigir	uma	
abordagem	tecnológica,	faz	surgir	o	movimento	neocolonial	nos	anos	30	com	objetivo	de	busca	pelas	raízes	
e	identidades	que	se	refletiram	no	partido	plástico.	

A	fachada	da	casa	neocolonial	(estilo	missões	espanhola	e	luso-brasileira)	assim	como	o	estilo	Californiano	
exigiu	 um	 novo	 desenho	 em	 planta.	 No	 primeiro	 pela	 existência	 de	 varandas,	 nichos	 e	 balcões	 com	
muxarabis.	No	segundo	devido	à	presença	da	varanda,	uma	subtração	no	corpo	do	edifício	com	abertura	
em	arco,	assim	como	de	 torres	 cilíndricas	e	 sacadas.	Em	ambos	 todos	estes	elementos	movimentaram	a	
fachada	plana	do	ecletismo.		

As	varandas	também	estariam	presentes	no	Art	Decó,	principalmente	nas	moradias,	embora	convivessem	
com	terraços	descobertos,	menos	adequados	ao	clima	brasileiro.	

De	 acordo	 com	 Albernaz	 o	 estilo	 arquitetônico	 caracterizado	 por	 formas	 geométricas	
simples,	 predomínio	 da	 linha	 reta,	 adornos	 com	 animais	 e	 figuras	 humanas	 estilizadas,	
vitrais	 coloridos,	 uso	 de	 pedra	 e	 ferro	 nos	 elementos	 construtivos	 surgiu	 na	 Europa	 em	
1925	como	arte	decorativa,	 sendo	em	seguida	 incorporado	pela	arquitetura.	O	Art	Decó	
buscava	compatibilizar	técnicas	e	formalismos	do	passado	com	industrialização	crescente	
do	momento.	No	Brasil	 foi	 introduzido	poucos	anos	depois	e	 se	manteve	predominante	
até	final	dos	anos	40.	(ALBERNAZ,	1998,	p.	73).	

O	 estilo	 se	 fez	 presente	 em	 conjuntos	 de	 casas	 retornando	 às	 fachadas	 planas.	 Muito	 empregado	 nos	
primeiros	prédios	de	apartamentos	construídos	nas	grandes	cidades	foi	 também	largamente	utilizado	em	
avenidas	 e	 vilas	 operárias,	 como	 o	 ecletismo.	 O	 estilo	 da	 “fachada	 lavada”,	 sem	 proteção	 contra	 sol	 e	
chuva,	incorporou	os	princípios	da	nova	arquitetura	numa	versão	nativa	da	“máquina	de	morar”.	
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Independente	do	desenho	da	fachada	todas	refletiram	uma	planta	que	se	alterava	em	passos	mais	lentos.	
O	que	se	desejava	era	mostrar	ao	público	ares	de	modernidade,	 sendo	assim	as	propostas	visuais	 foram	
valorizadas	em	função	do	comportamento	da	sociedade,	no	entanto,	em	termos	funcionais,	as	mudanças	
só	se	concretizaram	em	planta	com	a	chegada	do	modernismo.	
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TRABALHO	05:	
As	relações	entre	Jardins	e	o	Edifício	na	composição	de	Fachadas.	

Jardins	 sempre	estiveram	presentes	na	 composição	de	 fachadas	de	edifícios.	 Fachada,	num	sentido	mais	
amplo,	é	a	primeira	maneira	como	um	edifício	é	visto,	dentro	dessa	conceituação	mais	abrangente,	que	não	
se	restringe	ao	elemento	construído/edifício,	e	podemos	dizer	que	a	manipulação	da	paisagem	e	os	jardins	
sempre	fizeram	parte	da	composição	fachadística	dos	edifícios.		

Arquitetura,	 como	 paisagismo,	 é	 uma	 forma	 de	 arte,	 e	 sendo	 assim	 é	 representação	 da	 cultura	 de	
determinado	período.	As	formas	dos	edifícios	e	jardins	e	a	relação	entre	eles	vêm	mudando	de	acordo	com	
a	visão	de	mundo/filosofia.	Em	paisagismo,	são	correntes	as	análises	da	 influência	da	filosofia	nas	formas	
adotadas	na	criação	de	paisagens.	Na	geografia,	pode-se	dizer	que	a	criação	do	território	vem	ocorrendo	
através	 de	 uma	 relação	 dicotômica	 entre	 Logos	 e	 Eros,	 respectivamente	 dominação	 e	 apropriação	
simbólica,	para	usar	os	conceitos	desenvolvidos	pelo	geógrafo	Henry	Lefebvre	em	seu	estudo	da	produção	
do	espaço.	Numa	concepção	pós-moderna/pós-estruturalista	em	arquitetura,	vem	se	estabelecendo	a	visão	
rizomática	deleuziana,	que	envolve	multiplicidades,	simultaneidades	e	a	visão	de	espaço	como	processo.	

	O	objetivo	desse	artigo	é	analisar	a	relação	entre	o	elemento	vegetal	(jardins)	e	o	edifício	na	composição	
de	 fachadas	 residenciais	 a	 partir	 do	 renascimento.	 Essa	 análise	 identificou	 4	 momentos/relações,	 que	
chamou	 de:	 Jardim	 de	 Fachada	 (até	 séc.	 XIX),	 Jardim	 na	 fachada	 (Art	 Nouveux),	 Jardim	 com	 Fachada	
(modernismo)	e	Jardim	como	Fachada.		

JARDIM	DE	FACHADA	

No	 período	 renascentista,	 o	 jardim	 começa	 a	 se	 abrir	 e	 incluir	 (mesmo	 que	 somente	 visualmente)	 a	
paisagem	do	entorno	e	passa	a	ser	o	local	de	lazer	e	festas.	Construído	em	platôs,	com	a	casa	na	parte	mais	
alta,	 funciona	como	moldura	para	a	residência,	que	é	vista	em	destaque	a	partir	do	acesso.	Dessa	forma,	
funciona	 como	 “jardim	 de	 fachada”,	 com	 diversos	 subespaços;	 permanece	 uma	 organização	 geométrica	
formal	e	faz	uso	da	topiaria.	

Vê-se	nesses	exemplos	de	jardins	formais	geométricos	renascentistas	a	 influência	dos	 ideais	platônicos:	o	
mundo	 das	 ideias,	 geométrico	 e	matematicamente	 perfeito	 deveria	 ser	 recriado	 não	 só	 nas	 edificações	
como	 nos	 jardins.	 Essa	 noção	 de	 natureza	 “ideal”	 permanece	 também	 durante	 o	 período	 barroco,	 só	
mudando	a	escala:	surgem	os	grandes	jardins	em	‘estilo	francês’.		

A	partir	do	sec.	XVII	o	neoplatonismo	cede	lugar	ao	empiricismo	e	junto	com	a	‘influência	do	oriente’	surge	
o	estilo	inglês	de	jardins:	o	mundo	das	experiências	diárias	passa	a	ser	a	meta	-	em	vez	do	mundo	ideal	das	
formas	-	e	as	formas	orgânicas	passam	a	prevalecer.	Entretanto,	passa	a	acontecer	uma	separação	entre	as	
diferentes	 funções	 dos	 jardins	 e	 sua	 localização	 em	 relação	 à	 edificação:	 jardins	 como	 representação	de	
poder	e	 status	 (geométricos	e	 simétricos)	 permanecem	nas	 fachadas	 frontais,	 enquanto	os	 jardins	 como	
local	de	vivência	(orgânicos)	se	localizam	nas	fachadas	laterais	e/ou	de	fundos	(ex.	Palácio	de	Blenheim,	UK	
e	Parque	Lage,	RJ).	Essa	dicotomia	se	rompe	com	o	movimento	Art	Nouveau	e	o	modernismo.	Em	comum,	
estes	dois	movimentos	compartilham	o	fato	de	que	são	adotados	para	as	residências	de	uma	nova	classe	
média.	Mas	a	relação	entre	jardim	e	fachada	adotada	é	bem	distinta.	
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JARDIM	NA	FACHADA		

No	movimento	Art	Nouveau,	há	a	valorização	do	artesanal	e	das	formas	naturais	orgânicas	e	o	objetivo	era	
conectar	o	edifício	com	seu	entorno.	Assim,	os	elementos	construídos	da	 fachada	dos	edifícios	passam	a	
incorporar	motivos	 naturais,	 como	borboletas	 e	 flores	 forjados	 em	 ferro,	 permitindo	que	 a	 fachada	 seja	
“lida	como	uma	paisagem”	(AUBRY,	2013,	p.	36).	É	nesse	período	que	se	considera	que	surgem	os	jardins	
verticais,	 com	trepadeiras	cobrindo	muros	e	mesmo	 fachadas,	e	os	 jardins	naturalistas	construídos	como	
extensão	 de	 ambientes	 de	 estar,	 nos	 fundos	 do	 terreno.	 São	 os	 “wild	 gardens”	 que	 utilizam	um	mix	 de	
diversas	plantas	e	flores	e	muitas	lianas	(trepadeiras),	cuja	forma	espiralada	foi	recriada	nos	elementos	em	
ferro	de	balcões,	janelas	e	escadas.		

JARDIM	COM	FACHADA	

No	Modernismo,	os	 jardins	passam	a	adotar	 formas	abstratas	 (geométricas,	ondulantes	e	assimétricas)	e	
cores,	utilizando	princípios	de	composição	advindos	da	pintura:	harmonia,	ritmo,	equilíbrio,	contraste.	São	
pensados	 como	 uma	 composição	 pictórica	 total	 (edifício	 +	 jardim),	 com	 3	 abordagens	 formalmente	
distintas:	 nas	 casas	 modernistas	 americanas	 o	 mobiliário	 literalmente	 “se	 estende”	 para	 os	 jardins	
geométricos	abstratos,	que	passa	a	funcionar	como	uma	sala	de	estar/jantar;	2.	No	modernismo	“orgânico”	
de	 Frank	 Lloyd	 Wright	 a	 edificação	 e	 entorno	 se	 fundem,	 como	 na	 Casa	 da	 Cascata,	 com	 os	 lajões	 da	
cascata	 em	harmonia	 dinâmica	 com	 as	 lajes	 planas	 da	 edificação;	 3.	No	modernismo	 brasileiro	 de	 Burle	
Marx,	a	edificação	passa	a	ser	tratada	como	um	elemento	escultórico	formal	que	faz	parte	do	jardim,	como	
na	Residência	Cavanellas	(1954).		

JARDIM	COMO	FACHADA		

A	 partir	 dos	 anos	 60	 observa-se	 no	mundo	 uma	mudança	 de	mentalidade/paradigma,	 que	 se	 reflete	 na	
preocupação	com	meio	ambiente	e	com	falta	de	espaços	verdes	nas	cidades.	Na	virada	do	século	o	jardim	
não	tem	fins	estéticos	somente.	Nos	subúrbios	americanos,	vê-se	surgir	nos	jardins	frontais	o	que	se	passou	
a	 chamar	 de	 “weed	 gardens”:	 jardins	 naturalistas	 de	 espécies	 locais.	 Nas	 grandes	 cidades,	 o	 jardim	 é	
verticalizado	 e	 a	 composição	 de	 cores	 e	 texturas	 das	 folhas	 substitui	 os	 revestimentos.	 Essas	 Fachadas	
vegetais	 podem	 adotar	 diferentes	 tipologias,	 que	 no	 nome	 evidenciam	 a	 multiplicidade	 da	 filosofia	
contemporânea:	 “Parede	Verde”,	 “Parede	Viva”,	 “Fachada	Verde”	e	 “Floresta	Vertical”,	 “a	 symbol	of	 the	
spontaneous	recolonisation	of	the	city	by	vegetation	and	by	animal	life”(BOERI	STUDIO	s/d).		
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A TEORIA DA RESTAURAÇÃO E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DO 

CAMPO PRESERVACIONISTA: SOBRE VALORES, SIGNIFICÂNCIA, 

MATERIALIDADE E A IMATERIALIDADE 

O debate recente no campo da preservação do patrimônio cultural aponta para a centralidade das 
discussões acerca dos temas da significância e do papel dos sujeitos para a atribuição de valores e 
reconhecimento do que deve ser objeto de salvaguarda. Esta ampliação do campo, bem vinda e necessária, 
precisa ser acompanhada do entendimento acurado das contribuições da teoria do restauro desenvolvidas 
ao longo do século XX. O que temos percebido, entretanto, é que, muitas vezes, estas reflexões estão 
sendo colocadas como se, a partir desta ampliação conceitual, a materialidade perdesse a sua importância 
e com isso, consequentemente, toda a construção teórico-metodológica construída anteriormente. O 
reconhecimento de que, ao tratar de preservação patrimonial, estamos lidando com algo que transcende a 
materialidade do objeto não deve significar o apagamento das preocupações para com a materialidade.  

O que motivou a reunião dos pesquisadores que se debruçam sobre o presente Simpósio Temático foi 
exatamente a constatação de que, muitas vezes, a discussão sobre esta ampliação do campo da 
preservação tem sido acompanhada por uma contínua desqualificação de contribuições anteriores que tem 
levado a resultados bastante questionáveis na prática da preservação patrimonial. O problema se torna 
ainda mais grave quando estamos falando da prática do restauro propriamente dito, um tipo de 
intervenção bastante específico e com necessidades próprias. A restauração como campo disciplinar 
autônomo possui seus referenciais teóricos e metodológicos, que não devem ser tomados como regras 
fixas, e sim como aporte para uma reflexão critica no processo do projeto de intervenção que, não 
podemos esquecer, trata-se de um projeto de arquitetura que exige, sim, muita criatividade para lidar com 
seus desafios (KÜHL, 2006; KÜHL, 2008). 

Assim, para o desenvolvimento deste debate, a primeira reflexão que se faz presente é sobre o próprio 
conceito de “restauração” e como este é entendido em diferentes contextos culturais. O primeiro trabalho, 
de autoria da coordenadora do presente Simpósio, intitulado “O conceito de restauração em Brandi e em 
Muñoz Viñas: um debate mal resolvido” pretende identificar a convenção estabelecida por Muñoz Viñas 
em sua “Teoría Contemporánea de la Restauración” (MUÑOZ VIÑAS, 2003) para o conceito de 
“Restauração” e como, a partir desta convenção, o referido autor irá desenvolver sua crítica ao conceito de 
“restauro” brandiano (BRANDI, 2004). Identificamos, assim, que existe uma confusão de precisão entre os 
conceitos dos dois autores que gera equívocos na crítica do autor espanhol sobre a contribuição do italiano. 

Preocupa-nos também a recorrência do discurso de valorização da imaterialidade e participação da 
população como justificativas para a realização de reconstruções miméticas que se tornam cada vez mais 
presentes em nossas cidades. O necessário, urgente e inadiável reconhecimento dos aspectos imateriais 
tem feito ressurgir, agora com ares revolucionários, uma preocupante febre reconstrutiva. A participação 
popular é essencial ao processo de conservação, porém, como a população pode desejar algo diferente de 
uma reconstrução, se esta, leiga no assunto, não conhece outras formas de intervenção? Não seria este o 
nosso papel técnico? É partir de questionamentos dessa natureza que os pesquisadores Juliana Nery e 
Rodrigo Baeta irão desenvolver seus argumentos no segundo trabalho aqui reunido. Sob o título “Sobre os 
riscos e os limites da supremacia da significância: as teorias modernas da restauração diante da recente 
ampliação do campo do patrimônio cultural”, os autores chamam atenção para: 
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[...] o papel de cada teoria e das especificidades aplicáveis e válidas a partir, sim, dos 
objetos de interesse de preservação através de uma aprofundada e consistente reflexão 
sobre o que, porque e qual o melhor modo de se conservar algo – o que não implica a 
desconsideração dos sujeitos e dos significados; mas uma ação que reconhece e baliza o 
papel, o lugar, o alcance e o limite de cada qual em prol daquilo que se almeja 
salvaguardar (NERY e BAETA, 2018). 

Flaviana Barreto Lira, no terceiro trabalho, intitulado “Desafios contemporâneos da significância cultural, 
integridade e autenticidade”, numa outra linha de raciocínio, reconhece a necessidade de se incorporar o 
conceito de significância na prática da preservação patrimonial sem que para isso seja preciso, ou mesmo 
desejável, que se abra mão de conceitos já estabelecidos como os de autenticidade e integridade. A autora 
ressalta a complementariedade entre as reflexões mais recentes e a consolidação de um instrumental 
metodológico que já conta com amplo reconhecimento nas ações de preservação, insistindo na 
necessidade em se enfrentar as lacunas ainda existentes “quanto à compreensão e operacionalização 
dessas noções na ação prática sobre bens culturais”. Para ela, ainda que estas noções possam ser 
compreendidas isoladamente no campo teórico, “na prática essa separação não se revela factível” (LIRA, 
2018). A autora coloca que, enquanto a significância é identificada a partir dos stakeholders, para a 
autenticidade e a integridade, o olhar dos especialistas é essencial.   

No quarto trabalho deste Simpósio Temático, Juliano Loureiro de Carvalho, se propõe a ilustrar a discussão 
da teoria contemporânea da restauração através de exemplos práticos que ele considera como 
representativos dos problemas atuais da intervenção no patrimônio cultural. No trabalho intitulado “Teoria 
contemporânea da restauração – continuidades, apagamentos e contradições”, o autor pretende refletir 
“sobre o trânsito entre conceitos e práticas contemporâneas de intervenção no patrimônio cultural, em sua 
relação com a tradição do restauro crítico italiano do século XX, investigando rupturas (superestimadas) e 
continuidades (pouco enfocadas) entre esses dois momentos” (CARVALHO, 2018). O objetivo do autor é 
exatamente demonstrar que conceitos contemporâneos da preservação podem ser entendidos como 
atualizações de teorias do século XX. 

Fechando as reflexões aqui apresentadas, o quinto trabalho, de autoria de Cláudia Reis e Cunha, intitulado 
“Restauração arquitetônica: renovação das teorias ou revisão das práticas?”, corroborando várias das 
questões levantadas pelos outros trabalhos, sugere a necessidade inadiável de revisão das nossas práticas 
para que não acabemos por mergulhar de forma irreversível num relativismo absoluto que pode ser fatal. 

Reconhecer os desafios trazidos pelos novos patrimônios ao campo preservacionista 
implica, mais do que descartar as formulações teóricas, aprofundar na sua compreensão 
e discussão, de modo a equacionar os múltiplos desejos e interesses a serem tutelados e 
transmitidos ao futuro, evitando-se cair num relativismo absoluto, que pode representar 
– no limite – a anulação/destruição justamente daquilo que se deseja preservar (CUNHA, 
2018 – grifos nossos).  

Considerar o imaterial, os usos e os significados é primordial, mas isso não quer dizer que as decisões 
possam ser tomadas sem que haja uma reflexão teórica e técnica sobre as alternativas de atuação sobre o 
pré-existência que, acreditamos, devem considerar também a matéria e os valores estético e históricos a 
ela inerentes. Longe de desejar emitir juízos apressados, gostaríamos sim que parássemos para realizar 
uma autocrítica sobre os rumos que a tendência ao relativismo absoluto no campo ampliado da 
preservação do patrimônio cultural tem nos levado. 
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TRABALHO 01: 
O conceito de restauração em Brandi e em Muñoz Viñas: um debate mal resolvido 

Nos últimos anos temos visto se propagar uma série de publicações na área da preservação do patrimônio 
cultural que argumentam uma suposta superação do arcabouço teórico-metodológico do campo do 
restauro construído ao longo do século XX.  O espanhol Salvador Muñoz Viñas, professor do Departamento 
de Conservação da Universidad Politécnica de Valencia, é parte importante deste debate e tem tido ampla 
repercussão no ambiente brasileiro. Ao publicar, em 2003, a sua “Teoria Contemporanea de la 
Restauración”, Muñoz Viñas desenvolve, como eixo de suas argumentações, o que ele chama de 
“intersubjetividade”: a negociação/relação entre diferentes subjetividades de diferentes atores envolvidos 
no processo de conservação.  

Esta contribuição, entendida dentro do contexto de ampliação do conceito de patrimônio que passa da 
visão concentrada nos aspectos artísticos e históricos (noção de Patrimônio Artístico e Histórico) para a 
percepção atual que considera o patrimônio material e o imaterial como os dois lados de uma mesma 
moeda (noção de Patrimônio Cultural), certamente é uma importante contribuição. Os pontos 
questionáveis iniciam quando, ao definir uma “teoria contemporânea da Restauração”, o autor defende que 
as por ele denominadas como “teorias clássicas” são “coisas do passado”, incluindo dentro desse pacote 
inclusive as contribuições do “restauro crítico” e as reflexões de Cesare Brandi (MUÑOZ VIÑAS, 2003: 13-
tradução da autora). 

Será mesmo que podemos fazer esta separação entre “teorias clássicas” e “teoria contemporânea”? Ou não 
estaremos em um contínuo debate teórico de um campo de reflexão consolidado e que deve ser entendido 
como um conjunto e não com essa linha divisória entre “antes e depois”, “ontem e hoje” ou “clássico e 
contemporâneo”, como nos quer convencer o teórico espanhol? O próprio Muñoz Viñas reconhece que 
“algumas das ideias que embasam a teoria contemporânea da restauração já foram expressas em princípios 
do século XX” (MUÑOZ VIÑAS, 2003: 14), referindo-se especificamente à contribuição do austríaco Alois 
Riegl com seu célebre “O Culto Moderno aos Monumentos” (RIEGL, 1903;1999). 

É impossível não reconhecer muitas das abordagens desenvolvidas por Riegl na formulação de um “juízo 
crítico” desenvolvido por Brandi (1964; 2004) e por vários representantes do “restauro crítico”.  A utilização 
de instrumentos conceituais mais flexíveis, que Muñoz Viñas identifica como qualidade dessa suposta 
“teoria contemporânea”, nós identificamos como o amadurecimento de conceitos postos pela teoria do 
restauro por ele identificada como “canônica”.  

Gostaríamos de discutir aqui especialmente a crítica levantada por Muñoz Viñas ao próprio conceito de 
“restauração” de Cesare Brandi. Será que esses autores estão se referindo a mesma coisa quando utilizam o 
termo “restauração”? É preciso sempre deixar claro do que estamos falando quando utilizamos o termo 
“restauração”. Essa questão, que pode parecer uma questão semântica menor, na verdade, tem uma 
importância enorme, uma vez que, dependendo do país em questão, essa mesma palavra pode ter sentidos 
bastante distintos. No início do seu livro, Muñoz Viñas explicita o seu entendimento para o conceito de 
“restauração” contextualizando o debate na Espanha: 

Em espanhol, e em outros idiomas latinos, o termo restauração se emprega 
indistintamente para descrever tanto o conjunto de atividades próprias do restaurador (o 
que às vezes se tem denominado conservação e restauração – este é o sentido em que se 
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emprega o título desse livro) como a restauração propriamente dita, ou seja, como uma 
atividade própria do restaurador mas oposta a outras como a conservação ou a 
conservação preventiva (MUÑOZ VIÑAS, 2003: 17). 

A partir dessa explicação, o autor estabelece uma convenção para a escrita de seu livro: a palavra 
Restauração com “R” maiúsculo, se refere ao sentido amplo e a palavra restauração com “r” minúsculo, se 
refere ao sentido específico. Para a Restauração em sentido amplo, ele continua, identificando três grandes 
categorias que estão aqui incluídas: 

(...) Preservação ou Conservação Ambiental (ou indireta, ou periférica) que é a atividade 
que consiste em adequar as condições ambientais em que se encontram um bem para que 
este se mantenha em seu estado atual. 

Conservação ou Conservação Direta que é a atividade que consiste em preparar um bem 
determinado para que experimente a menor quantidade possível de alterações intervindo 
diretamente sobre ele, inclusive melhorando suas características não perceptíveis (não 
perceptíveis, se entende, para um espectador médio nas condições habituais de 
observação desse bem). A conservação direta também pode alterar traços perceptíveis, 
porém apenas por imperativos técnicos. 

Restauração que é a atividade que aspira a devolver a um estado anterior traços 
perceptíveis de um bem determinado (MUÑOZ VIÑAS, 2003: 23-24). 

A Beatriz Mugayar Kühl (KÜHL, 2008), dá um panorama elucidador da forma como são entendidos os 
conceitos de preservação, conservação e restauro em diferentes contextos nacionais. Segundo a autora, no 
Brasil, seguindo a tradição francesa, é a palavra “preservação” que normalmente é utilizada abrangendo as 
diferentes ações que se podem realizar para com o patrimônio cultural: desde ações de gestão, inventários, 
registros, instrumentos de tutela, educação patrimonial até os variados tipos de intervenção sobre os bens 
que podem assumir formas de manutenção, conservação e restauração (KÜHL, 2008: 59). Então, 
“preservação”, no Brasil e na França, seria o mais próximo da “Restauração” de Muñoz Viñas, apesar da 
primeira ser ainda mais abrangente incluindo também as ações de gestão. No ambiente italiano, a autora 
informa que se usam os termos “conservazione e tutela” para este sentido lato, semelhante ao uso 
brasileiro da palavra “preservação”. “Conservazione” também é utilizado para identificar um dos graus de 
atuação sobre o patrimônio material, distinta da manutenção e do restauro. Kühl (2008: 73) destaca ainda 
que na Inglaterra o termo “restoration” “permanece com conotação extremamente negativa pela 
repercussão do pensamento ruskiniano, utilizando-se “conservation” tanto para bens móveis quanto 
imóveis”. Já nos Estados Unidos, segundo a autora, a palavra “conservation” utiliza-se mais para bens 
móveis e “preservation” para bens imóveis. É significativo desta mudança de entendimento dos termos de 
país para país, a tradução realizada para o inglês do livro de Muñoz Viñas, cujo título passa a se chamar 
“Contemporary Conservation Theory”, sendo então substituído o termo espanhol “Restauración” por 
“Conservation”. Sobre esta confusão no emprego destes termos, Kühl (2008: 73) conclui que: 

Essa falta de uniformidade no emprego dos termos entre as várias línguas e, muitas vezes, 
na mesma língua – uma notável exceção é o ambiente italiano, em que esforços de 
conceituação se destacam, havendo de fato uma relação entre a palavra e o significado 
que ela adquiriu para o campo disciplinar -, dependendo do ambiente que se trabalha, 
comparece até mesmo em documentos internacionais, bastando se verificar, no âmbito do 
ICOMOS, as diferentes versões da Carta de Veneza nas várias línguas, e a contradição entre 
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os termos ali presentes e aqueles definidos na Carta da Burra, do comitê nacional do 
ICOMOS australiano. 

O conceito de “restauração” no ambiente italiano tem, então, uma longa reflexão teórica e é utilizado no 
sentido de uma atuação específica sobre o patrimônio. Quando se fala em “restauração” neste país, não 
está se falando do sentido amplo entendido no ambiente espanhol e convencionado por Muñoz Viñas como 
Restauração com “R” maiúsculo.  

Muñoz Viñas (2003: 24-36) dá continuidade a seu argumento desenvolvendo uma reflexão sobre o que são 
exatamente “os objetos de Restauração”. O autor inicia criticando o critério da “antiguidade” como 
“ambíguo e pouco útil para caracterizar os objetos de Restauração” e rechaça a ideia de “Restauração” de 
obras de arte. Repare que aqui o autor sempre se refere à Restauração com “R” maiúsculo, ou seja, está 
falando de seu sentido ampliado. O autor continua ressaltando que o defensor mais conhecido dessa 
abordagem é Cesare Brandi e segue citando o conceito brandiano de restauração. Chama atenção, 
entretanto, que a crítica deste autor se fundamenta em seu conceito ampliado para o termo “Restauração” 
enquanto Brandi, por sua vez, está tratando da ação de restauração em seu sentido mais específico. Assim, 
a crítica se mostra absolutamente frágil e deslocada. 

Muñoz Viñas segue ainda, a partir dessa interpretação deslocada conceitualmente, defendendo a limitação 
do enfoque voltado para as obras de arte a partir, especialmente, de dois argumentos fundamentais: que a 
definição do que é arte que por si só pode se converter em algo “insuportavelmente complexo” e que hoje, 
há muitas coisas que são objeto de Restauração que não são obras de arte, como um maquinário industrial 
antigo, campos de concentração, mísseis, entre outros.  Além da confusão entre “Restauração” e 
“restauração”, o autor não faz nenhuma referência ao desenvolvimento da corrente crítico-conservativa na 
atualidade e os vários autores que atualizam a contribuição brandiana ampliando o conceito de obra de 
arte para o conceito de “bem cultural”. Apesar de em seguida discutir o termo “bem cultural”, não faz 
nenhuma referência a sua utilização pelos adeptos da vertente crítico-conservativa. Esta ampliação, 
entretanto, não invalida princípios de atuação na prática conservacionista, em especial aqueles propostos 
pela teoria crítica brandiana (KÜHL, 2008; CARBONARA, 2017). Vários dos conceitos introduzidos por 
Brandi permanecem constituindo um ferramental prático muito importante para a prática intervencionista 
no aspecto material de edificações com reconhecido valor patrimonial. O conceito de Unidade Potencial, 
por exemplo, oferece uma reflexão muito pertinente a um trabalho de conservação que procura dar conta 
da preservação da autenticidade e da integridade de um bem de forma concomitante. Afinal, como o 
próprio Muñoz Viñas (2003: 57) coloca, “conservadores trabalham em objetos tangíveis, porém, eles serão, 
por sua vez, utilizados para propósitos intangíveis”.  

Interpretações reducionistas levam a uma discussão excessivamente polarizada, que tendem a recair na 
“crítica pela crítica”. Enfatizamos, portanto, a necessidade de ultrapassar a improdutiva dicotomia entre os 
“brandianos” por excelência e os “pós-modernistas” da conservação. Conceitos centrais à gestão e 
conservação do patrimônio são relativizados e postos em condição de suspeição em face do relativismo 
cultural. 
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TRABALHO 02: 
Sobre os riscos e os limites da supremacia da significância: as teorias modernas da 

restauração diante da recente ampliação do campo do patrimônio cultural 

A ampliação do conceito de patrimônio nas últimas décadas tem trazido uma importante contribuição no 
campo da preservação e no reconhecimento das diversidades e das diferenças que compõem nosso 
mundo. Ela possibilitou a inclusão de outros saberes e das expressões culturais de uma gama importante da 
população do planeta, manifestações que por muito tempo foram desprezadas por uma ideia de cultura 
elitizada e excludente. Também foi ampliado o reconhecimento da importância dos sujeitos para as 
múltiplas ações que permitem a conservação de bens, não só materiais, mas também aqueles de natureza 
imaterial, que se tornaram igualmente pertinentes para a preservação.  

No entanto, algumas interpretações apressadas e superficiais podem superestimar o papel dos sujeitos a 
tal ponto de colocarem em risco a própria expressão cultural contemporânea e do passado, através da 
desqualificação da importância do próprio objeto de preservação – em especial, aqueles de natureza 
material.     

Para Salvador Muñoz Vinãs (2003), o que marcaria a fase da conservação contemporânea é o deslocamento 
dos motivos que promovem a preservação dos objetos para os sujeitos, especialmente por meio do 
conceito de significância. Assim, não seriam mais os objetos cujos atributos específicos reconhecidos pelos 
sujeitos moveriam os atos de conservação, mas seriam os sujeitos através de suas relações sociais e 
afetivas com determinados objetos que definiriam os bens merecedores de atos de conservação. O valor a 
ser reconhecido deixaria de estar nas qualificações dos objetos, para centrarem-se na atribuição de 
significado que os vários sujeitos dariam a quaisquer objetos.  

No entanto, em outra direção, acreditamos que uma ampliação tão estirada do campo pode determinar o 
seu próprio desaparecimento –, e é então que se torna imprescindível voltar-se à delimitação do que é 
aplicável na conservação a partir da natureza do objeto, pois somente desse modo pode-se balizar as 
possibilidades e limites das teorias e dos instrumentos de sua preservação. 

Logo, deve ficar claro que partimos da premissa de que o corpus teórico consolidado, representado pelas 
teorias da conservação (diríamos, mais precisamente, da restauração), não são eficientes para muitas das 
novas demandas que surgiram com a expansão do campo disciplinar do patrimônio cultural, bem como 
com a ampliação exponencial da qualidade e tipo de bens, tangíveis e intangíveis, que passaram a habitar o 
universo de interesse das sociedades atuais – colocando em crise os conceitos e os meios tradicionais para 
a sua proteção. Contudo, reconhecendo a expansão trazida pela concepção intersubjetiva do patrimônio, 
grande parte das expressões humanas reconhecidas como patrimônio cultural ainda apresentam, como 
caráter de excepcionalidade, valores postulados pela cultura ocidental há alguns séculos: valores vinculados 
às qualidades históricas e artísticos dos objetos.  

Para estes casos, em que o valor cultural dos bens está atrelado à sua condição como documento histórico 
e/ou à sua apreciação estética, as teorias clássicas e contemporâneas da conservação e do restauro – 
elaboradas desde meados do século XIX para embasar as intervenções que afetam o patrimônio artístico, 
arquitetônico e urbano de interesse cultural – mais do que eficientes, são necessárias para fundamentar as 
ações que visam a sua conservação e a restauração.  
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Nos outros casos, em que os valores vinculados à significância do patrimônio material ou imaterial são os 
mais relevantes para a sua salvaguarda, as teorias supracitadas não se adequam, pois são princípios 
elaborados para amparar a prática da restauração – prática que, em nosso juízo, pouco ou nada tem a ver 
com essas demandas.  

Citamos, a exemplo, o problema das reconstruções – motivo de muitos e polêmicos debates e práticas 
atuais. As reconstruções de objetos arquitetônicos e/ou conjuntos urbanos – destruídos por acidentes 
naturais ou pela ação destrutiva do ser humano –, comumente requeridas pelo clamor popular após o 
trauma de sua perda, podem ser entendidas como ações legítimas, mesmo quando se opera o refazimento 
literal do patrimônio arruinado. É provável que as comunidades que conviviam com aquele cenário não se 
reconheçam em um ambiente renovado, concebido através de expressões arquitetônicas e urbanas 
coerentes com o tempo presente: honestas em relação ao tempo histórico em que foram realizadas, mas 
inconciliáveis com a memória afetiva dos indivíduos que ali habitavam.  

Não obstante, as inciativas de reconstruções, mesmo quando justificáveis, não devem ser confundidas com 
procedimentos vinculados à restauração. O restauro tem por objetivo o resgate da plena unidade artística 
reconhecida no objeto, afetada por perdas em seu tecido figurativo. O problema das reconstruções, no 
entanto, extrapola o campo da restauração, pois lida com um patrimônio que não pode mais se dizer 
artístico, por conta das perdas irreparáveis em seu arcabouço material. Consequentemente, essas 
iniciativas orbitam em outra esfera, e devem ser fruto de uma teorização à parte, independente do discurso 
e da prática da restauração – assim como outras demandas que priorizam o caráter imaterial do 
patrimônio.  

Não obstante, merecem um questionamento fundante: será que a cultura contemporânea não tem nada a 
dizer sobre seu tempo e seus traumas? Ela é tão insignificante a ponto de não conseguir dar respostas 
dignas e significativas ao seu tempo – e somente o refazimento literal consegue responder às demandas e 
expressões do presente? 

Perguntamo-nos também se o discurso da significância não serve, no avesso do que se propõe, à 
manipulação dos desejos e ao empobrecimento da cultura contemporânea – na valorização do capital e 
dos estereotipo das cópias. A valorização dos sujeitos e das subjetividades não se pode dar sob a 
aniquilação do objeto e da objetividade, sob o risco da perda efetiva daquilo que se pretende preservar. É 
importante encontrar o equilíbrio, e o especialista tem papel fundamental nisso. Ele não serve para impor e 
contrapor, mas sim para instruir os sujeitos envolvidos, inclusive sobre certos valores de cultura, sendo ele 
também um sujeito ativo no processo.  

Por outro lado, no extremo do discurso da significância tudo seria patrimonializável; entretanto, se assim o 
fosse, o campo da conservação desapareceria e não haveria sentido em preservar tudo e qualquer coisa, 
pois nada possuiria valor diferenciado que merecesse atenção especial.  

Portanto, cabe ponderarmos sobre o papel de cada teoria e das especificidades aplicáveis e válidas a partir, 
sim, dos objetos de interesse de preservação através de uma aprofundada e consistente reflexão sobre o 
que, porque e qual o melhor modo de se conservar algo – o que não implica a desconsideração dos sujeitos 
e dos significados; mas uma ação que reconhece e baliza o papel, o lugar, o alcance e o limite de cada qual 
em prol daquilo que se almeja salvaguardar. 
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TRABALHO 03: 
Desafios contemporâneos da significância cultural, Integridade e autenticidade 

Nas últimas décadas, a teoria da conservação vem passado por um processo de ampliação do seu escopo e 

de amadurecimento que pressupõe a superação de valores absolutos, estando profundamente vinculada a 

relação estabelecida entre o sujeito (homem, comunidade) e o objeto (bem cultural). 

Cesare Brandi (1963; 2004, p.30), com sua Teoria da Restauração, teve papel central nesse sentido quando 

estabeleceu que “a restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na 

sua consistência física e na sua dúplice polaridade, estética e histórica, com vistas a sua transmissão para o 

futuro”. Cada vez que a obra de arte é vista e é apreendida pela mente humana, um novo ciclo de 

apreensão da obra é criado. Disso decorre que a compreensão, os valores atribuídos, bem como as 

posturas de intervenção sobre ela, nunca serão fixos ou pré-estabelecidos. 

Mais recentemente, Salvador Muñoz Vinãs (2004, p.40) defendeu que "(..) a Restauração se define em 

função de seus objetos”, mas o que caracteriza esses objetos são questões (inter)subjetivas, estabelecidas 

pelas pessoas e não inerentes ao próprio objeto. 

A Carta de Burra (ICOMOS, 1981, 1988, 1999 e 2013) desempenhou também papel central nessa revisão de 

paradigmas quando definiu a conservação como “all the processes of looking after a place so as to retain its 

cultural significance” e associa a significância a interpretação de “different individuals or groups”. 

As cartas patrimoniais e outros textos específicos reproduzem esse entendimento. Os organismos de 

preservação nacionais e internacionais vão, a sua vez, progressivamente, ajustando suas ferramentas de 

identificação e tutela patrimoniais.  

Dentro desse paradigma, fundado numa abordagem fenomenológica entre sujeito e bem cultural, pode-se 

dizer que três são as noções balizadoras da gestão da conservação do patrimônio cultural na 

contemporaneidade: autenticidade, integridade e significância cultural. 

Autenticidade e integridade, condições avaliadas pela UNESCO para inclusão de bens na Lista do 

Patrimônio da Humanidade (WHL), são balizadoras da conservação de bens culturais em todo o mundo. A 

noção de significância cultural, materializada por meio da declaração de significância, está relacionada ao 

conjunto de valores atribuídos coletivamente a um bem e se encontra definida nas sucessivas versões da 

Carta de Burra. É um instrumento fundamental para a gestão da conservação do patrimônio e, de acordo 

com Mason (2004), deve conter as razões pelas quais o bem deve ser preservado. Juntas, essas três noções, 

têm ganhado visibilidade nos estudos e práticas de conservação dos bens culturais, bem como tem guiado 

projetos e a gestão da conservação.  

Todavia, ainda há lacunas quanto à compreensão e operacionalização dessas noções na ação prática sobre 

bens culturais. A primeira delas está relacionada ao desafio de incorporar e equilibrar os múltiplos olhares 

na construção da significância cultural e na avaliação das condições de integridade e autenticidade.  
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Ao mesmo tempo em que o paradigma atual exige a participação dos diferentes atores sociais envolvidos 

nos processos de identificação e de tomada de decisão referentes ao patrimônio cultural, muita vezes as 

instituições de salvaguarda não dispõe de ferramentas adequadas para fazer disso uma estratégia 

operacional.  

Nesse sentido, Hidaka (2011) observa que no sistema do patrimônio da humanidade a avaliação costuma 

priorizar atributos físico-materiais em um julgamento feito primordialmente por especialistas. Loretto 

(2016) observa que “a integridade ‘unesquiana’ não associou os seus delineamentos a uma preocupação 

‘antropologicamente sensível’”. A questão que se coloca é: como incorporar os múltiplos atores sociais, 

sem reduzir a importância da expertise dos especialistas? 

A outra questão, de fundo mais teórico, mas com grande impacto na prática da conservação, relaciona-se à 

observação de que há certas sobreposições ou influências mútuas entre as três noções que levam a uma 

questão central: ainda que na teoria as noções de significância cultural, de integridade e de autenticidade 

possam ser compreendidas isoladamente, na prática essa separação não se revela factível.  

Entende-se que a significância cultural, a integridade e a autenticidade estão relacionadas aos atributos 

patrimoniais, ou seja, às características físico-materiais e imateriais que mais fortemente caracterizam o 

bem e que precisam ser mantidas no tempo. E é com base nesse ponto de partida que se sugere a 

avaliação concomitante entre os três aspectos. 

Considerando essa problemática, que se coloca como desafio à ação projetual e à gestão da conservação 

do patrimônio nos âmbitos globais e locais, esta comunicação tem por objetivo refletir sobre os conceitos 

de autenticidade, integridade e significância cultural na contemporaneidade a partir da ótica da relação de 

interdependência e indissociabilidade existente entre eles e da necessidade de incorporar os múltiplos 

olhares sociais sobre o bem nesse processo. Do ponto de vista teórico, autores como Stovel (2006), 

Jokilheto (2007), Mason (2004), Lira (2010), Zancheti et al (2008, 2012), Silva (2012), entre outros, que 

lançam novos olhares sobre a abordagem difundida pela UNESCO, deverão ser referências centrais.  

Stovel (2007), entendendo a necessidade de que os conceitos de autenticidade e integridade precisavam 

ser desconstruídos e rearranjados, visando a uma melhor compreensão e uso no patrimônio mundial, 

propôs a análise unificada das questões relativas à autenticidade e integridade do bem, passando a tratá-

las como uma categoria: autenticidade/ integridade.  

A crítica e proposta de Stovel (2007) nos leva invariavelmente a questionar a exigência da UNESCO (2016), 

feita aos Estados Membros, de se elaborar uma declaração de integridade e outra de autenticidade ao 

submeterem bens ao processo de classificação como Patrimônio da Humanidade: qual a contribuição de tal 

exigência para o processo de gestão da conservação desses bens? 

Ao refletir sobre a natureza, especificidades e implicações de uma intervenção em bens de interesse 

cultural, Silva (2012, p.35) aponta no sentido de um encadeamento lógico para uma compreensão 

integrada dessas três noções: a intervenção ocorre para resgatar, consolidar ou adicionar valores estético, 

social, de uso, etc. – valores que, nem sempre, podem continuar existindo simultaneamente. As exigências 
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de uso, forma e estética orientam a ação da conservação em direção à integridade, mas, em geral, ocorre 

redução da autenticidade do material.  

Entende-se que os processos relacionados à identificação e conservação de bens culturais devem ser 

pautados na compreensão de sua natureza complexa a partir do seguinte fluxo: identificar os atributos 

patrimoniais, compreender junto aos atores sociais a significância cultural conferida a esses atributos, 

avaliar, a partir do olhar dos especialistas, as condições de integridade para, em seguida, avaliar sua 

autenticidade.   

Propõe-se que o produto final desse processo seja uma declaração única da significância cultural do bem, 

de suas condições de integridade e de autenticidade (DSIA), na qual já devem estar apontadas diretrizes 

gerais de conservação. 

Em princípio quatro são os aspectos que desde já parecem claros sobre a DSIA: a necessidade de que nela 

estejam claramente explicitados os atributos patrimoniais, os valores a eles atribuídos, a medida ou nível 

de sua integridade e a condição de sua autenticidade, buscando, a partir disso, apontar orientações às 

ações de conservação; a imprescindibilidade da condução do processo de construção da DSIA por 

especialistas em razão da complexidade e da especificidade próprias da questão, mas considerando a 

participação efetiva dos atores sociais diretamente envolvidos (abordagem top-down/ bottom-up); o 

entendimento de que a construção da significância é um processo que diz respeito a todos os atores sociais 

em igual medida, enquanto a avaliação da integridade e da autenticidade demandam uma avaliação técnica 

e especializada; a DSIA precisa ser entendida enquanto um retrato do momento, sendo, portanto, um 

instrumento dinâmico, a ser periodicamente atualizado.  

Assim, partindo dessa construção inicial, pretende-se, com o desenvolvimento da pesquisa a partir da qual 

esta comunicação se deriva, consolidar matriz metodológica que permita a análise sistematizada sobre 

bens culturais, de modo a subsidiar as ações de conservação do patrimônio cultural.  
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TRABALHO 04: 
Teoria contemporânea da restauração–continuidades, apagamentos e contradições 

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre o trânsito entre conceitos e práticas contemporâneas de 
intervenção no patrimônio cultural, em sua relação com a tradição do restauro crítico italiano do século XX, 
investigando rupturas (superestimadas) e continuidades (pouco enfocadas) entre esses dois momentos. 

Inicialmente, a partir de autores como Erica Avrami, Nicholas Stanley-Price, Salvador Muñoz-Viñas e Miriam 
Clavir, identificamos alguns dos conceitos-chave de diferentes abordagens teóricas das últimas três 
décadas, a exemplo de significado, sustentabilidade e intersubjetividade. Mesmo quando negam alguns dos 
pressupostos do pensamento do século XX, essas ideias seguem reconhecendo a validade dos sujeitos, 
valores e atributos por ele reconhecidos, ao tempo em que incluem em suas preocupações outros sujeitos, 
valores e atributos – e as negociações e decisões entre estes. A partir dessa constatação, mostramos que 
determinadas tentativas de descarte do pensamento preservacionista do século XX, embora 
intelectualmente sedutoras, se operam por meio de simplificações, apagamentos e não-entendimentos 
deliberados. 

A partir dessa base, analisamos um conjunto de obras de intervenção em edifícios reconhecidos por seu 
valor cultural, que ilustram e acrescentam complexidade aos fenômenos descritos. Os casos escolhidos são 
edifícios do século XX, que mesmo apresentando questões específicas (relacionadas ao seu 
reconhecimento ainda em processo e à prática da conservação da imagem idealizada, comumente 
identificada como único atributo de valor), são representativos dos problemas da intervenção no 
patrimônio cultural que interessam ao trabalho. 

Em alguns dos casos estudados, os discursos do significado, da sustentabilidade e da intersubjetividade são 
aplicados em franca contradição com seus princípios. Embora se fale em pessoas, participação, negociação, 
busca de equilíbrio, desconsideram-se partes importantes dos sujeitos envolvidos e prejudicam-se valores 
relevantes até então presentes. Exploramos a obviedade da ideia de que a comunidade do patrimônio 
existe e que ela é um dos interessados que deveriam ser considerados nesses processos. De forma análoga, 
a materialidade, longe de ser absoluta, segue sendo atributo importante de valores históricos, de 
antiguidade e artísticos, a depender de cada caso. Em síntese, percebemos que, com frequência, esforços 
teóricos fundamentais para o avanço do campo e para a democratização do patrimônio servem de 
justificativa para uma prática voltada um único valor – o de uso – e para poucos sujeitos – reduzidos de 
cidadãos a proprietários e consumidores. À incompreensão e mau uso do pensamento preservacionista do 
século XX, se seguem a incompreensão e mau uso de conceitos contemporâneos. 

A partir destas constatações, chegamos a algumas conclusões: a) os conceitos contemporâneos da 
preservação do patrimônio cultural, se interpretados sem preconceitos, podem ser entendidos como 
atualizações e ampliações das teorias do século XX; b) a desconstrução incisiva e propagandística da 
tradição do restauro crítico frequentemente leva à eliminação de atributos e valores que permaneceriam 
relevantes na contemporaneidade; c) essa eliminação pode atender a interesses personalistas, declarados 
ou não-declarados, dos projetistas, dos clientes e do capital; interesses cuja existência não é problemática 
per se, mas que são responsabilidades a assumir e explicitar; d) do projeto incompleto, não totalmente 
implantado, sintetizado na Carta de Veneza, estamos passando ao projeto incompleto, não totalmente 
implantado, sintetizado na Carta de Burra, no Documento de Nara e na Declaração de Budapeste. 
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TRABALHO 05: 
Restauração arquitetônica: renovação das teorias ou revisão das práticas?  

Este trabalho se articula com as discussões sobre as revisões das teorias contemporâneas do restauro 
propostas para o campo da conservação dos bens culturais e, mais especificamente, para o patrimônio 
edificado. A constante ampliação dos objetos identificados como bens culturais, bem como novas 
abordagens e designações a estes atribuídas, parecem – em diversas circunstâncias – apontar para uma 
necessidade urgente de revisão dos instrumentos teóricos que vêm informando o campo preservacionista 
desde, pelo menos, meados do século XX. Diversas são as defesas de que os referenciais teóricos 
construídos até o momento se esgotaram em sua capacidade de dar respostas à variada gama de 
problemas postos para a conservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico, tendo sua validade 
questionada e sua eficácia posta em xeque. 

Produto de um lento amadurecimento e de constantes revisões, o campo teórico da restauração se 
estabeleceu historicamente em estreita relação com as experimentações feitas nos canteiros de restauro, 
num processo dialético, no qual teoria e prática se retroalimentavam. As revisões que se sucederam nos 
procedimentos, as modificações nos padrões do que seria considerado “tolerável” ou “intolerável” em 
relação às intervenções de restauração se deram em razão das atualizações teórico-metodológicas que se 
processaram e dos avanços trazidos pela história da arte e arqueologia, além do aprofundamento nos 
conhecimentos científicos e dos processos físico-químicos. Igualmente, os resultados – positivos ou 
danosos – das restaurações executadas trouxeram lições aos restauradores e forçaram também mudanças 
nos procedimentos até então aceitos, levando a novas formulações teóricas. 

Pouco a pouco a complexidade dos problemas a serem afrontados na área da restauração forçou ao 
abandono do empirismo, preterido em função de uma aproximação aos monumentos mais 
consistentemente embasada, seja teórica, seja metodologicamente. Dessa forma, em meados do século XX 
chegou-se a alguns princípios teóricos aceitos como basilares na condução das ações de conservação e 
restauro ao redor do mundo.  No entanto, como afirma Françoise Choay (2001, p. 213-214), esses 
princípios vêm sendo objeto de questionamentos constantes: 

Todos esses princípios, regras, preceitos, devidamente argumentados e refinados nos 
últimos cem anos, pareciam estar plenamente estabelecidos, fora de qualquer 
questionamento. Mera ilusão. Reconstituições “históricas” ou fantasiosas, demolições 
arbitrárias, restaurações inqualificáveis tornaram-se formas de valorização correntes. 

Mesmo reconhecendo o caráter indicativo e não dogmático das teorias da restauração, nas últimas 
décadas tem sido comum questionar sua aplicabilidade nas práticas de intervenção, sugerindo um 
esgotamento das reflexões teóricas, que já não dariam conta da pluralidade de tipologias de bens culturais 
ou dos variados significados e valores a serem tutelados. Preservar a variedade de significados de que o 
patrimônio é portador implicaria, nessa visão, em abrir mão de critérios até então de consenso, como a 
autenticidade material, por exemplo. 

Fruto da salutar ampliação daquilo que se considera patrimônio, a variedade tipológica, cronológica e 
localizacional dos bens culturais, lança enormes desafios interpretativos para os agentes da preservação, 
que passam a apregoar uma obsolescência dos referenciais teóricos, pensados em outro momento e para 
objetos com distintas características. Difunde-se, assim, uma visão de que as teorias seriam inadequadas 
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para guiar as ações preservacionistas nos dias atuais ou que estas poderiam ser aplicadas de modo pontual, 
justificando procedimentos a partir de um pout-pouri de teorias. Esse cenário de desconfiança para com as 
reflexões teóricas, especialmente aquelas desenvolvidas em ambiente italiano a partir do segundo pós-
Guerra, podem ser sentidas em diversos locais, tal como notado por Choay. Não seria diferente no Brasil. 

Nas discussões brasileiras há uma polarização em extremos pouco desejáveis, que buscam 
desqualificar os referenciais teóricos: de um lado por não se conhecer a existência de 
reflexão sobre o tema e não se acreditar na utilidade de referenciais teóricos, com a 
escusa de que seriam desvinculados da realidade, não os enxergando como dimensão 
legítima da própria prática; de outro, por serem depreciadas as formulações teóricas 
existentes através de pseudo-interpretações infundadas, que partem de falsas premissas, 
e não se sustentam se analisadas à luz de uma acurada crítica epistemológica. (KÜHL, 
2016, p. 55) 

Nesse sentido, cabe a pergunta: como questionar a validade de referenciais teóricos que nunca foram 
seriamente compreendidos e, por isso mesmo, adotados como leme a guiar as intervenções de restauro? 

Se a restauração é entendida como campo do conhecimento e conjunto de procedimentos e técnicas 
voltadas à conservação da memória em sua manifestação material, claro está que ela não pode ignorar os 
desejos e valores que são projetados pela sociedade a esses suportes materiais, sob pena de criar rupturas 
nos laços afetivos que os ligam, tornando sem sentido o ato da preservação. Contemplar os desejos e 
valores projetados pela sociedade nos bens culturais não significa, de outra parte, ignorar normas e 
preceitos internacionalmente aceitos sobre os meios adequados de intervenção. Indiscutivelmente, a 
“tarefa técnica” do arquiteto-restaurador deve estar em equilíbrio com sua “tarefa social”, isto é, ele deve 
contemplar nas intervenções em bens de valor histórico-cultural não somente os quesitos físicos, mas 
também os aspectos simbólicos e memoriais, garantindo a manutenção das memórias e a continuidade da 
identificação da comunidade com aquele bem cultural. No entanto, isso não pode ser feito ignorando a 
historicidade da noção de patrimônio – que implica na concepção de que o que passou não se repetirá e o 
que se perdeu, perdeu-se para sempre, já que no mundo ocidental nossa visão de tempo é linear e não 
cíclica. 

A contribuição aqui proposta tem como objetivo colaborar com o debate sobre o papel das reflexões 
teóricas num campo de atuação cada dia mais vasto, que abarca não apenas as intervenções em 
edificações de interesse histórico-cultural propriamente ditas, mas igualmente projetos de novas 
edificações em áreas envoltórias de bens legalmente tutelados e tecidos urbanos com complexas 
estratificações temporais. Reconhecer os desafios trazidos pelos novos patrimônios ao campo 
preservacionista implica, mais do que descartar as formulações teóricas, aprofundar na sua compreensão e 
discussão, de modo a equacionar os múltiplos desejos e interesses a serem tutelados e transmitidos ao 
futuro, evitando-se cair num relativismo absoluto, que pode representar – no limite – a 
anulação/destruição justamente daquilo que se deseja preservar.  
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ARQUITETURA POPULAR: PESQUISAS NA BAHIA 

Proposta Geral do Simpósio Temático  

O objetivo geral deste Simpósio e dar a conhecer e divulgar algumas das pesquisas acadêmicas realizadas na 
Bahia no campo da Arquitetura Popular. Este campo abrange estudos sobre edificação, assentamento e 
construção de territórios e paisagens, e diz respeito às produções arquitetônicas e urbanísticas realizadas 
fora dos circuitos formais desta área, tendo como referência saberes e práticas de amplo domínio popular. 
A despeito da relativa ausência desse tema na formação de arquitetos e urbanistas no Brasil, o interesse por 
ele tem crescido nas últimas décadas, embora trabalhos mais abrangentes, realizados por arquitetos, ainda 
sejam poucos no país. Na Bahia, a partir de 2012, teve início a formação do Grupo de Pesquisa: Arquitetura 
Popular – espaços e saberes (GP ARQ POP), que, desde então vem reunindo professores e pesquisadores da 
UFBA e de outras universidades da Bahia em torno neste tema. O grupo tem abordado o campo da 
arquitetura popular a partir dos seguintes eixos de pesquisa:  

1. Conceitos e métodos utilizados ou propostos nesta área de estudos a partir de sua formação no 
século XIX. 

2. Saberes tradicionais e espaço arquitetônico, como relação que permite não somente entender a 
diversidade das formas e as características espaciais da arquitetura popular, mas, sobretudo, a 
compreensão dos papéis, funções e significados dos espaços. 

3. Tecnologia tradicional no território e na edificação, que trata das vigências e usos contemporâneos 
das técnicas e materiais tradicionais utilizados na construção de edifícios 

4. Construção autogerida em meio urbano, que remete aos temas da autoconstrução e da construção 
planejada e coordenada pelo próprio morador.  

5. Território e etnicidade, eixo que investiga o vínculo constitutivo entre arquitetura e cultura, 
particularmente no que toca à constituição de territórios e paisagens por meio da ação de grupos 
étnicos. 

Neste Simpósio serão apresentadas as pesquisas mais recentes desenvolvidas pelo grupo relacionadas aos 
eixos 1, 3, 4 e 5. Um primeiro trabalho a ser apresentado resulta da participação de membros do GP ARQ 
POP na preparação da 2ª edição da Enciclopédia da Arquitetura Vernacular do Mundo, principal obra de 
referência deste campo, trabalho que tem permitido mapear as pesquisas brasileiras e seus focos, os 
conceitos e métodos que vêm mobilizando, bem como problematizar os rumos que essas pesquisas vêm 
adotando no Brasil e as lacunas que ainda permanecem. O segundo trabalho, que dialoga com o eixo 3 do 
GP ARQ POP, aborda, a partir da análise de dados atuais de fontes diversas, tais como IBGE, órgãos públicos, 
e pesquisa de campo, a compreensão da inserção histórica da taipa no Brasil, articulando-a tanto a questões 
relacionadas, genericamente, com a estrutura política, social e econômica do país, como, especificamente, 
com a questão agrária. Por fim, o terceiro trabalho, que se insere nos eixos de pesquisa 4 e 5 acima 
assinalados, aborda pesquisas recentemente realizadas na Bahia que analisam o papel da arquitetura popular 
na produção da cidade, em suas muitas formas de ocupação do território, a partir das edificações utilizadas 
para moradia, negócio e culto, que são construídas de modo autogerido em ocupações urbanas. 
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TRABALHO 01: 

O Brasil na Enciclopédia da Arquitetura Vernacular do Mundo 

 

A Enciclopédia da Arquitetura Vernacular do Mundo é a principal obra de referência do campo da arquitetura 
popular. Lançada em 1997, esta obra foi originalmente organizada por Paul Oliver e reúne pesquisas e estudos 
que abrangem todas as regiões do mundo, disponibilizando conhecimentos produzidos no mundo inteiro 
sobre tradições construtivas vernaculares. Esses estudos cobrem a arquitetura produzida, no passado ou no 
presente, por autoconstrução ou por construção comunitária, mas considera apenas a que permaneceu em 
uso no século XX. Nesta obra, as divisões geopolíticas são abandonadas, adotando-se a noção de “regiões” 
que refletiriam afinidades arquitetônicas e culturais. Oferece-se então um “mapa cultural” do mundo 
organizado a partir do compartilhamento entre grupos humanos de determinadas tradições arquitetônicas 
e construtivas. As tradições construtivas brasileiras foram agrupadas, entretanto, na 1ª edição da 
Enciclopédia de modo muito falho. O Brasil foi incluído nas “regiões culturais” denominadas “Amazônia” e 
“Brasil Sul”, a primeira compreendendo o Norte, o Nordeste e parte do Centro-Oeste do país, além de áreas 
na Bolívia, Peru e Colômbia. Já a “região” Brasil Sul, inclui o Uruguai, o Sul, o Sudeste e partes do Centro-
Oeste do Brasil. Justificou a delimitação da região denominada Amazônia pelo comportamento “igualitário e 
politicamente autônomo” dos indígenas, pelo seu “repertório comum de cultivos e estilos artísticos”, por 
“características linguísticas, mitológicas e de parentesco”, além da existência de um “padrão em termos de 
organização e uso do espaço e traços comuns no que toca a valores e significados simbólicos associados às 
casas e assentamentos” (1619-20). Embora com traços geográficos e culturais flagrantemente distintos, o 
Nordeste brasileiro foi incluído nesta “região” por meio de verbetes sobre construções rurais sertanejas, 
locas, casas de pescadores e mocambos urbanos, além de casas grandes, sobrados e assentamentos urbanos 
do período colonial. Já no caso da região denominada Brasil Sul, o traço comum assinalado foi a presença de 
uma cultura miscigenada derivada do contato entre indígenas, europeus e africanos, o que se refletiria na 
sua arquitetura e se expressaria em assentamentos urbanos, sobrados, casas bandeiristas, fazendas 
“tropicais”, a arquitetura “caiçara”, “caipira” e “favelada”, além da produzida pelos índios Guaranis e 
imigrantes europeus e asiáticos vindos para o Brasil no século XIX. 

As “regiões culturais” nas quais o Brasil está incluído dão também uma medida da homogeneização que este 
conceito realiza ao forçar uma articulação cultural e ambiental entre tradições construtivas muito distintas, 
além de “juntar” como pertencentes a um mesmo contexto cultural expressões arquitetônicas muito 
díspares. Essa maneira de abordar o território brasileiros desagradou a vários pesquisadores e ensejou, por 
ocasião, da deflagração do processo de revisão e reedição da Enciclopédia uma nova proposta de divisão do 
Brasil por regiões culturais. Este trabalho apresenta e comenta os princípios que orientaram esta nova divisão 
cultural do país, bem como problematiza conceitualmente seus resultados em termos de entendimento da 
realidade territorial brasileira. Além disso, a partir da participação de membros do Grupo de Pesquisa 
Arquitetura Popular: espaços e saberes na elaboração dos novos textos introdutórios das regiões culturais 
brasileiras que farão parte da 2ª edição desta obra, são mapeadas e comentadas as novas pesquisas 
brasileiras que figuram nesta nova edição, o que, somado às mais antigas que permanecem, oferecem não 
somente um retrato específico, e ainda muito limitado, da arquitetura e do assentamento popular existentes 
no país, bem como revelam novas lacunas e novas possibilidades de temas para pesquisa. 
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TRABALHO 02: 
 

Contextualizando a Tecnologia da Taipa de Mão 

Este trabalho, metodologicamente, aborda, a partir da análise de dados atuais de fontes diversas, tais como 
IBGE, órgãos públicos, e pesquisa de campo; a compreensão da inserção histórica da taipa no Brasil, 
articulando-a tanto a questões relacionadas, genericamente, com a estrutura política, social e econômica, 
como, especificamente, a questão agrária. Para tanto, busca-se na compreensão conjunta das teses de 
doutorado de Vieira (2017) e Moreira (2017), seu suporte teórico para se tratar da taipa de mão no contexto 
rural brasileiro. 

As técnicas mistas de construção com terra estão presentes em diversos países, fazendo parte de suas 
histórias, desde tempos remotos, até os dias atuais, abrigando grande parte da população mundial. No Brasil, 
uma expressão das técnicas mistas é a taipa de mão, de origens portuguesa e africana, que remete ao período 
colonial. Entretanto, para a realidade brasileira, a taipa de mão, muito presente no meio rural, sofre 
preconceito, visto que é subjugada frente a valorização de materiais industrializados inseridos no contexto 
do mercado da construção civil, a exemplo do cimento e blocos cerâmicos. 

As origens desse preconceito remetem à própria participação da taipa de mão no processo de formação 
social do país que, segundo Souza (2012), foi fundamentada no Período Colonial e no século XIX, sendo ainda 
mais fortalecida após a moradia se transformar em objeto concreto de politicas públicas, em meados do 
século XX. Durante o primeiro período, a flexibilidade do português, então agente social dominante, trazia 
como ação prática, no quesito construção civil, o uso conveniente de tradições construtivas de povos, então, 
considerados inferiores, ou, de seus habitus precários. O entendimento desse momento permite o destaque 
do período histórico seguinte: o século XIX. Este representou o marco do desejo de distanciamento social de 
conhecimentos populares locais, de aproximação de hábitos europeus, e o início do preconceito contra esta 
forma de construir, legitimado através de saberes científicos técnicos e médicos. Atualmente, seguindo 
preceitos preestabelecidos por políticas públicas da década de 1970, no que tange a moradia, programas 
habitacionais rurais de interesse social perpetuam o preconceito contra a taipa de mão através de uma 
releitura dos mesmos artifícios, culminando na movimentação do mercado da construção civil e na 
consequente redução do número de moradias em taipa de mão.  

Não é por coincidência, portanto, que tanto no meio urbano como no rural existe a predominância da 
alvenaria de bloco, induzindo a crença da tendência a homogeneidade construtiva no país. Esta situação traz, 
para a atualidade, uma reflexão sobre a seguinte questão: o discurso precarizante da taipa de mão, que 
favorece os interesses do mercado da construção civil, fortalece e ajuda a delimitar a existência de uma 
hierarquia social, onde existem símbolos de classes dominantes e símbolos dos derrotadas. As casas de taipa 
de mão, por exemplo, pertencem aos derrotados. É sinônimo de pobreza, precariedade, doença. Assim 
sendo, a questão da precariedade, não se coloca simplesmente pelo material construtivo empregado. Ela 
está relacionada com quem pratica a construção.  

Considerando-se a taipa no contexto de sua importância para a compreensão da moradia rural, algumas 
reflexões podem ser feitas, no sentido de articula-la à questão agrária e a resistência camponesa. As casas 
de taipa, principalmente as de paredes não revestidas, são, muitas vezes, edificações erguidas para viabilizar 
a permanência de uma família no campo, numa intenção de provisoriedade. Elas, assim como as coabitações 
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são soluções trazidas naturalmente pelo cotidiano dos camponeses que resistem em permanecer onde estão. 
O que ocorre é que, como a estagnação da alta concentração de terras é histórica, esta situação de 
provisoriedade se torna permanente. É importante destacar que, no Brasil, a relação da taipa com o 
provisório é antiga. Muitas cidades coloniais foram erguidas com esta técnica e, posteriormente, suas 
edificações foram sendo substituídas por outras. Esta estratégia ainda é comum, tanto no campo, como nas 
cidades, sendo utilizada predominantemente pelas populações de baixa renda. 

Como adendo, posseiros, muitas vezes, são impedidos de construir de outra forma se, não, com a taipa, 
justamente para dificultar o direito de posse da terra, por usucapião. A efemeridade da casa de taipa, neste 
sentido, é um ponto importante. É uma construção que pode ser erguida com celeridade, assim como pode 
ser destruída. Por esta razão, de um dia para outro, um grupo pode construir suas habitações, ocupando um 
determinado local. Neste mesmo espaço de tempo, alguém pode derrubá-las, destruí-las, ou, queimá-las 
sem, ao menos, deixar rastros. Desta forma, a casa de taipa (assim como a de palha, madeira ou refugo) 
materializa a resistência de uma população que busca moradia e, ao mesmo tempo, viabiliza sua saída de 
forma prática para os que dominam o território. Assim, simbolicamente, a casa de taipa acompanha a 
precariedade da posse da terra.  

Como a casa de taipa demonstra que suas paredes são pouco espessas para segurar a violência no campo, 
os camponeses tendem a vislumbrar uma casa de alvenaria de bloco, não, simplesmente, pelo seu apelo 
mercadológico e estético, mas como garantia da posse do chão de sua moradia. Derrubar uma casa de 
alvenaria é mais difícil e, além disso, deixa vestígios. A predominância de casas de taipa no campo reforça 
que a questão agrária é presente na sociedade.  

Por este viés analítico, é possível afirmar que o que aprisiona e amordaça o camponês, ou, o torna vulnerável 
não é a casa de taipa que ele construiu com seus esforços e saberes. Ela, na verdade, o fortalece. A 
condenação a pobreza é dada pelo exílio nos minifúndios e nas posses precárias, pela concentração da terra, 
pela indisponibilidade de perspectivas de desenvolvimento.  

Por isso, fica evidente que o conhecimento das origens históricas da taipa de mão no Brasil, da sua 
contextualização social, paralelas ao esclarecimento de seu potencial construtivo são fundamentais para o 
fortalecimento do uso dessa tradição popular na construção de moradias, trazendo a independência de 
sujeitos com menos recursos na promoção de uma melhoria de vida, além do uso de materiais menos 
poluentes e mais acessíveis que os industrializados. 
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TRABALHO 03: 
Construção autogerida em meio urbano: aspectos espaciais, religiosos e sócio culturais  

 
 

O presente trabalho aborda as pesquisas no âmbito da arquitetura popular que focalizam a análise da 
produção da cidade, em suas muitas formas de ocupação do território. Focaliza, ainda, as características 
espaciais e construtivas da produção de espaços urbanos, a partir das edificações utilizadas para moradia, 
negócio e culto, cuja construção é feita ou gerida pelo próprio morador em ocupações e bairros populares 
da cidade de Salvador. O trabalho aponta as possibilidades de análise desse universo da arquitetura popular 
em meio urbano em torno de dois eixos de investigação. O primeiro trata dos saberes tradicionais utilizados 
na produção edilícia autogerida e seus desdobramentos na configuração espacial das ocupações e da cidade, 
e o segundo, aborda a circulação de saberes formais e informais a partir da análise de espaços e elementos 
construtivos utilizados no edifício em bairros que definidos como “negros” ou onde referenciais históricos e 
culturais afro-brasileiros participaram de modo fundamental dos seus processos de constituição. Identificou-
se as edificações representativas das soluções que resultam do intercâmbio de saberes e práticas tradicionais 
populares e dos saberes e práticas formais, bem como as suas conexões com a cidade e a permeabilidade 
mais imediata que mantêm com o entorno. A disposição dos diversos elementos construtivos, as condições 
referentes à acessibilidade, segurança, privacidade, ventilação, iluminação dentre outros aspectos que 
podem gerar tanto fluxos como bloqueios importantes, amenizando ou constituindo fronteiras no diálogo 
com a cidade. As construções nas ocupação urbanas populares, em sua maioria, estão destinadas ao uso 
residencial, tendo a circulação de saberes as tornado uma expressão urbana e tecnológica da modernidade 
a partir das inovações e soluções levadas às ocupações pelos construtores, fruto dos avanços tecnológicos 
da industrialização, da racionalidade científica, do rebatimento das pesquisas em diversos campos do 
conhecimento, que resultaram em materiais de construção mais baratos, em técnicas empregadas com 
menor desperdício, de elaboração mais rápida e de instrução mais acessível, por serem mais didáticas, 
abrangendo desde a primeira etapa da construção. O volume final ou previsível da edificação vem sendo 
ostensivamente modificado não somente em atendimento à reduzida dimensão do lote, à posição de 
implantação, à quantidade e à circulação de pessoas que farão uso daquele edifício, à falta de terrenos 
disponíveis, às novas gerações, eminentemente urbanas e que veem se sucedendo no lugar, mas, também, 
em razão, desses mencionados avanços e seus desdobramentos na aplicação de novos sistemas construtivos 
e dos mais recentes materiais e técnicas O processo de distanciamento das tradições e dos significados que 
envolve o processo construtivo vem se acelerando por diversas vias, através da ação de gestores públicos, 
de parcerias com ONGs, hospitais, coletivos e empresas particulares, pelos construtores e pela própria 
iniciativa dos moradores que nos processos de autogestão e autoconstrução são compelidos a fazer opção 
por materiais mais baratos e de fácil acesso, o que gera uma padronização de soluções. Ainda que essas 
mencionadas construções não possam ser replicadas ou reproduzidas, em qualquer escala, em outros 
espaços, dado o seu caráter único, pelas condicionantes que as geraram. Dentre os sítios estudados 
destacam-se os terreiros de candomblé. Nestes sítios busca-se compreender como a cultura afro-brasileira 
em sua dimensão religiosa, concebe, produz e atribui sentido às arquiteturas e espaços desses lugares de 
culto. Enquanto produto da cultura e da cosmologia, ou seja, da visão de mundo de uma comunidade-terreiro 
cujos edifícios estudados possuem um caráter existencial que ao proporcionar além do habitar, permitem ao 
homem, um “suporte existencial” através do qual ele cria relações de identidade e pertencimento com o 
lugar, passando a manter relações vitais com o ambiente que o rodeia, dando sentido e ordem a um mundo 
de acontecimentos e ações. Mediante o mencionado suporte, essas comunidades atribuem um sentido 

6511



 

simbólico às suas arquiteturas de modo a tornar essas edificações suportes materiais a partir das quais algo 
de transcendente se revela, evidenciando os sentidos míticos e espirituais que norteiam o modo de ser e de 
estar presente no mundo dessas comunidades. Neste trabalho, que reúne pesquisas recentes sobre o tema 
realizadas na Bahia, não são somente considerados os aspectos puramente arquitetônicos e espaciais da 
produção espacial e edilícia popular presentes numa metrópole do porte de Salvador, mas também, os sociais 
e culturais que influenciam e impactam os processos construtivos, a forma e os materiais utilizados na 
construção, bem como se expressam na organização espacial. Contribuíram na composição deste trabalho 
as pesquisas de mestrado de Matos (2017), Metzker-Castro (2017) e, também, da pesquisa de doutorado de 
Ramos (2013) 
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 CIDADE, ARQUITETURA E ARTE  

[...] o importante para que a comunhão se estabeleça é que a própria arquitetura seja 
concebida e executada com consciência plástica, isto é, que o próprio arquiteto seja artista. 
Porque só assim a obra plástica do pintor e do escultor poderá integrar-se no conjunto da 
composição arquitetural como um de seus elementos constitutivos, embora dotada de um 
valor plástico intrínseco autônomo. (COSTA, 1962, p. 204) 

 

Partindo da premissa de que a comunhão das artes traz resultados, tal qual nos ensinou Lucio Costa na 

passagem transcrita acima, propomos como mote para desenvolvimento de simpósio temático a pergunta: 

Que caminhos caberiam como enfrentamento para a condição atual, em que a integração ou a comunhão 

deu lugar ao distanciamento? 

Sabemos que existe, através da Lei Nº 10.036, de 8 de agosto de 2006, o incentivo para a instalação de obras 

de arte em edifício de mais de 2000 m2, o que gera um resultado por vezes desintegrado, mas, ao mesmo 

tempo, reconhecemos que a arte não está represada. Como exemplo, em tantos mais, as nossas cidades 

foram inundadas por grafites e pichações, pinturas em spray em locais públicos, que tomaram conta das 

paredes e muros. Os muros, que perderam destaque na arquitetura moderna de Lucio Costa –  poderíamos 

pensar livremente –  migraram de dentro dos edifícios para fora deles e viraram suporte para manifestações 

artísticas de toda a ordem ou  (quem sabe?) da desordem.  

As contribuições reunidas aqui dão conta de pensar a questão colocada com diferentes ações e pontos de 

vista.  

O trabalho intitulado Arte e arquitetura em Porto Alegre: a Lei 10.036/2006, de autoria de José Francisco 

Alves aborda a Lei de Obras de Arte de Porto Alegre. O autor – a partir de exemplos de obras de arte 

relacionadas a edifícios portoalegrenses - contextualiza histórica e criticamente a Lei de Obras de Arte. 

O trabalho denominado História da arte e arquitetura: a imagem cristal na contemporaneidade, de autoria 
de Eduardo Rocha, apresenta uma experiência acadêmica realizada com alunos de primeiro semestre de 
Arquitetura e Urbanismo, da disciplina de História das Artes. O autor apresenta o método empregado na 
disciplina – construção de atlas de imagens dos períodos estudados nas disciplinas e confronto dos mesmos 
com o meio ambiente construído contemporâneo – e analisa os resultados obtidos empregando o conceito 
de imagens-cristal proposto por Deleuze.  
 
A investigação Ação cartográfica na noite dos museus: percepção dos caminhos que permeiam a arte e a 
arquitetura da cidade, de autoria de Celma Paese, apresenta um relato da Ação Cartográfica do grupo de 
trabalho do Projeto de Pesquisa Cartografia da Hospitalidade, no Centro Histórico de Porto Alegre, na ocasião 
da Terceira Noite dos Museus de Porto Alegre. A autora, a partir de uma abordagem cognitiva, apresenta a 
metodologia e os resultados da ação, afirmando, então, o entendimento do lugar como acontecimento, 
conforme proposto por Derrida. 
O trabalho de autoria de Liege Sieben Puhl e Fabio Bortoli, A parede e o azulejo: o caso da Faculdade de 
Educação da Universidade de Brasília, analisa o caso da Faculdade de Educação da UnB (1961-62) de Alcides 
da Rocha Miranda, e traça muitos pontos de contato com o que se vinha propondo em termos de integração 
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das artes nacional e internacionalmente, na fundamentação teórica, nas práticas e nos personagens 
envolvidos.   

O trabalho das autoras Anna Paula Moura Canez e Roberta Krahe Edelweiss, Arte e arquitetura na cidade 
contemporânea: o Edifício Iguaçu em Porto Alegre, apresenta o estudo de caso do Edifício Iguaçu, localizado 
em Porto Alegre, assinado pela Smart Arquitetura – projeto de arquitetura e Heloísa Crocco – artista plástica. 
A abordagem estabelece a relação de colaboração entre arte e arquitetura em projeto na qual a arquitetura 
atuou como suporte para a arte, e a arte assumiu o princípio da utilidade, apontando para a estratégia 
específica de projetação, em que um ou mais elementos de arquitetura atuam como o suporte para a arte. 

É preciso compreender o nosso tempo para dar às antigas questões novas respostas, 
também no campo da arquitetura. Arquitetura como construção concebida com a intenção 
de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um 
determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa. (COSTA, 
1962, p. 204) 
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TRABALHO 01: 
Arte e arquitetura em Porto Alegre: a Lei 10.036/2006 

 
Em 8 de agosto de 2006, finalmente a cidade de Porto Alegre passou a contar com a sua lei de obras de arte 

em edifícios privados e públicos, seguindo o exemplo de outras capitais, como Belo Horizonte, Vitória, Recife, 

Fortaleza e Florianópolis. No caso, uma lei de obrigatoriedade de inclusão de obras de arte em novas 

edificações (apenas Florianópolis não tem caráter obrigatório). Tal iniciativa teve como objetivos o incentivo 

à qualidade dos empreendimentos, o status cultural da paisagem urbana, e, principalmente, ampliar o campo 

de trabalho de artistas. 

A obrigatoriedade de inclusão de obras de arte em edifícios públicos e privados, notadamente esculturas, 

tem o seu início mais conhecido em Recife, com a Lei nº 14.239, de 17 dezembro de 1980, embora tenha 

havido antes a Lei nº 686, de 22 de junho de 1956, em Salvador. Esta discussão em torno de legislação similar, 

portanto, é bem mais antiga no Brasil. Talvez o momento em que tal assunto foi discutido de forma mais 

técnica tenha sido no IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, aberto em São Paulo, no Teatro Cultura Artística, 

a 18 de janeiro de 1954, com uma conferência de Walter Gropius (1883-1969). Entre os assuntos, o referido 

em matéria do periódico Para Todos (Rio de Janeiro, s/d), “A lei de decoração de edifícios públicos traz ao 

debate artistas plásticos e arquitetos”, reportagem de Vera Tormenta, na qual constou a informação de que 

fora aprovado anos antes um parecer da Comissão nº 4 do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos sobre a 

“Tese” de autoria do urbanista gaúcho Francisco Riopardense de Macedo: “Da participação dos artistas 

plásticos na obra de arquitetura e urbanismo”. Na recomendação do Congresso, o indicativo aos “órgãos 

estatais” de obras públicas, instituições privadas e particulares, que os mesmos possibilitassem a inserção de 

obras de arte de artista escolhido pelo arquiteto da edificação, o mesmo referente à execução de praças e 

parques por arquitetos e urbanistas. 

A Lei de Recife posteriormente foi sendo modificada pelo Legislativo, nos anos de 1992 (n.º 5.592, de 10 jan.) 

e 1996. A lei original previa que a edificação deveria possuir, no mínimo, 2 mil metros quadrados, ou mil 

metros para prédios para grandes concentrações como escolas, hotéis, restaurantes, etc. A obra deveria ser 

realizada em material não perecível, de lugar de fácil visualização e de qualidade reconhecida, sendo 

executada por artista de Recife ou radicado na cidade, devendo ser previamente credenciado junto à 

prefeitura. Estimava-se, em maio de 1989 (conforme o Diário de Pernambuco), que Recife possuía “780 

obras” resultantes dessa lei. O objetivo era claro e bem-intencionado: uma forma simples de promover a 

humanização dos espaços públicos. Como afirma o escultor e batalhador das causas em prol dos artistas 

plásticos e do patrimônio cultural pernambucano, Jobson Figueiredo: “a beleza das esculturas e painéis 

quebra a frigidez das colmeias humanas” (Conforme o artigo “Lei estimula obras de arte em ruas e jardins” 

(Diário de Pernambuco, Recife, 28 maio 1989, «CIDADE», p. A-10). Em função da lei, o habite-se da edificação 

só seria liberado com a comprovação da realização da obra de arte, que anteriormente deveria ser aprovada 

pelo Conselho Municipal de Cultura. Em 1989, a Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de 

Pernambuco/AAPP–PE, presidida pelo escultor Jobson Figueiredo, liderou uma pressão junto à Assembleia 

Estadual Constituinte (Estado de Pernambuco) com vistas à inclusão do mesmo princípio da lei recifense; 

lobby que foi aceito, resultando no parágrafo 9, do Artigo n.º 197, da Constituição Estadual: Os Municípios 
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com população superior a vinte mil habitantes, quando da elaboração do Plano Diretor Urbano, deverão 

observar a obrigatoriedade de constar em todos os edifícios ou praças públicas com área igual ou superior a 

mil metros quadrados, obra de arte, escultura, mural ou relevo escultórico de autor pernambucano ou 

radicado no Estado há, pelo menos, dois anos.   

A capital do Espírito Santo, Vitória, teve aprovada a sua lei de obrigatoriedade inclusão de obras de arte em 

edificações, em 1990: Lei nº 3.644. Após a última modificação (Lei nº 4.482, 10 set. 1997), ficou com o 

seguinte conteúdo: Obrigatoriedade de “obras originais de valor artístico (...) de artistas capixabas ou 

residentes no Estado do Espírito Santo a no mínimo cinco anos”; Prédios com área superior a dois mil metros 

quadrados, e os “de grande concentração pública, tais como: Praças, Casas de Espetáculo, Hospitais, Casas 

de Saúde, Escolas, Estações de Passageiros, Estabelecimentos Bancários, Hotéis, Clubes Esportivos Sociais ou 

Recreativos” com área mínima de mil metros quadrados; A maqueta, fotografia ou planta deverá ser 

“aprovada” por Comissão de três membros, “sendo um indicado pela Associação ou Sindicato dos Artistas 

Plásticos, um pela Prefeitura Municipal de Vitória e um pelo Sindicato da Construção Civil”, “constituída com 

a finalidade de avaliar o real valor artístico da obra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”; O habite-se só é 

liberado com a obra de arte já instalada, e sob a apresentação do “comprovante de pagamento ao autor da 

obra de arte”;  “Somente poderão executar os serviços referidos no artigo anterior os artistas previamente 

inscritos no Sindicato da categoria”. 

A capital mineira, Belo Horizonte, iniciou sua experiência na arte de obrigar a inclusão de obras de arte no 

ano seguinte da legislação capixaba, por meio da Lei nº 5.893 (7 maio 1991), com os seguintes princípios e 

regulamentação: “Prédio privado ou público” (grifo nosso) com área mínima de dois mil metros quadrados e  

edificações de “grandes concentrações públicas” (mil metros quadrados) tais como: “casas de espetáculos, 

salões de reuniões, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de crédito, hospitais, casas de saúde, 

hotéis, estádios e clubes esportivos”, deverá incluir “obra de arte de artista plástico profissional”; Estão fora 

da obrigatoriedade os “conjuntos habitacionais”, a “instituição declarada de utilidade pública que, 

comprovadamente, preste assistência social” e a “instituição religiosa”; O “custo destas obras deverá perfazer 

o montante igual ou superior a 0,1% (um décimo por cento) do custo total da edificação”; “Em prédios 

privados o construtor contratará o (s) artista(s) plástico(s) através de livre concorrência, enquanto que em 

edificações públicas se recorrerá ao processo de seleção em concorrência pública” (grifo nosso);  “Para efeito 

de habilitação, todo artista plástico interessado em participar destas concorrências deverá se inscrever na 

União Mineira dos Artistas Plásticos Profissionais ou no Sindicato dos Artistas Plásticos de Minas Gerais”. “A 

concorrência pública se realizará através de normas previamente estabelecidas entre a Secretaria Municipal 

de Cultura, a União Mineira dos Artistas Plásticos Profissionais e o Sindicato dos Artistas Plásticos de Minas 

Gerais”. O “certificado de baixa” e habite-se só serão concedidos ao empreendimento mediante a 

apresentação de um recibo de redação padrão do pagamento ao artista, cuja formulário se encontra, 

inclusive, à disposição na página da Internet da Prefeitura de Belo Horizonte, nos “Formulários de Regulação 

Urbana”. 

Florianópolis tinha sua lei específica de inclusão de obras de arte, a qual foi extinta e o seu conteúdo e 

objetivos inseridos na Lei Complementar n° 1/97, que “dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do 

solo no distrito sede de Florianópolis, e dá outras providências”. O Art. 81 refere-se às obras de arte: As 

edificações contempladas com obras de arte, respeitados os demais limites de ocupação, poderão beneficiar-
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se com um acréscimo de 2 % (dois por cento) nos seus índices de aproveitamento, com acréscimo decorrente 

nas taxas de ocupação, desde que as obras de arte mencionadas sejam: I - situadas nas paredes externas ou 

no afastamento frontal da edificação, de modo a serem observadas pelos transeuntes; II - originais, não se 

constituindo em reprodução ou réplica; III - compatíveis com a estética do projeto arquitetônico e obedeçam 

as normas de comunicação visual em vigor; IV - parte integrante da obra arquitetônica, de modo que não 

possam ser removidas, deslocadas ou substituídas; V - executadas com materiais de alta durabilidade, 

acompanhando a vida útil da edificação; VI - adotados critérios de segurança para garantir sua estabilidade; 

VII - compatíveis com a livre circulação de pedestres e não diminuam as áreas de estacionamento. §1º - As 

obras de arte de que trata este artigo são as pinturas, painéis, relevos e esculturas. §2º - As dimensões 

mínimas de pinturas, painéis e relevos serão de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura por 

4,00 m (quatro metros) de largura; e a volumetria mínima para esculturas será de 2,00 m2 (dois metros 

quadrados) de base por 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura. §3º - A aprovação dos 

projetos das obras de arte (grifo nosso) será feito por uma comissão a ser definida em regulamento, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias após a data de publicação desta lei, ouvido o SEPHAN quando se tratar de 

edificação de interesse histórico / arquitetônico, ou situar-se na vizinhança desta. §4º - O "habite-se" da 

edificação somente será concedido após a conclusão da obra de arte. §5º - A assinatura ou marca do autor 

deverá ocupar no máximo 1 % (um por cento) da área total. 

A lei de Porto Alegre demorou a começar a funcionar, com muitas resistências, em especial pelas construtoras 

e suas entidades, bem como pela própria prefeitura e seus organismos (Secretaria de Obras, etc.). Tornou-se 

efetivamente ativa somente cinco anos depois, após a sua regulamentação, em outubro de 2011 (Decreto nº 

17.354), embora os poderes públicos, com suas novas edificações próprias, ainda a descumpram, 

solenemente. A obrigatoriedade é para edifícios com área superior a 2.000m2, à exceção de hangares, 

galpões de depósito, silos de armazenagem e edifícios-garagem. O arquiteto do edifício deverá dar o aval da 

inclusão da obra, que deverá ser realizada por artista plástico registrado em Cadastro específico da lei. 

Em junho de 2018, já haviam sido instaladas 65 obras de arte de forma a cumprir a lei (Figuras 1 e 2), sendo 

a metade delas de autoria de apenas três artistas e, incrivelmente, 1/3 do total sendo de apenas um escultor, 

entre os mais de 100 profissionais de artes visuais cadastrados para trabalhar com a lei. Com estas estatísticas 

preliminares, e com o fraco resultado das mesmas enquanto obras de arte que deveriam estar, em tese, 

integradas às edificações, em trabalho conjunto com os arquitetos das mesmas, a legislação corre o risco de 

se extinta, tal a maneira como está sendo implementada: as obras de arte são em quase a sua totalidade 

desintegradas das respectivas edificações, instaladas apenas pró-forma, para o cumprimento burocrático da 

Lei, ou seja, a obtenção do “habite-se”.  
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Figura 1: Obra pela Lei 10036/2006, Porto Alegre. Autor: Vinícius Vieira. Obra: “Inversões”, 2018. Aço, 260 x 115cm.  

Edifício comercial, Av. Cristóvão Colombo. 

Fonte: autor(2018) 

 

6521



 

 
 

Figura 2:Obra pela Lei 10036/2006, Porto Alegre. Autor: Hidalgo Adams.   

Pedra, cerca de 170cm, com base. 

Condomínio residencial.  

Fonte: Facebook, Hidalgo Adams. 

 

No que tange à Porto Alegre, talvez nenhuma outra cidade jamais tenha tido na América Latina tamanha 

relação entre arte e arquitetura como no período de ouro da arquitetura da capital do Rio Grande do Sul, 

entre 1900 e cerca de 1928. Um tremendo boom de esculturas originais em fachadas de edifícios públicos, 

comerciais, industriais e residenciais, numa indústria cultural, escultórica, única (Figuras 3, 4 e 5). Seu início 

foi com o prédio da Prefeitura Municipal (1899-1901), até o projeto do Viaduto Otávio Rocha (1928-1932), 

período o qual esta cultura escultórica e decorativa entrou em declínio, com o advento do modernismo. Isto 

só ocorreu em razão de construtores e arquitetos estarem imbuídos de uma ideia, a ampla decoração 

estatuária, que tomou proporções de “febre”, em nível local, iniciando com prédios públicos e logo 

contaminando edificações de todas as finalidades.  
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Figura 3: Painel Epopeia Farroupilha, 1974. Alumínio anodizado. Autor: Vasco Prado.  

Fonte: autor (2018) 
 

  
Figura 4: Escultura de Carlos Tenius, década de 80 em edifício à Rua Anita Garibaldi  

Fonte: Autor (2018) 
Figura 5: Escultura de Carlos Tenius, década de 90 em edifício à Rua Tauphik Saadi 

Fonte: Autor (2018) 
 
  

Este costume local da arte com a arquitetura voltou com força em um novo boom urbanístico e arquitetônico 

na capital gaúcha, na década de 1970, com a inserção de esculturas e painéis modernistas em prédios estatais 

e construções públicas (viadutos, praças, parques), que, mais uma vez, tomou proporções de “febre” e 

inspirou construções privadas (instituições bancárias e afins) e empreendimentos imobiliários, edifícios 

privados e residenciais, a aderirem à moda. Assim, um novo e diferente acervo de arte integrada à arquitetura 

foi construído, perdurando até a década seguinte. O que chama a atenção, foi que neste início de Séc. XXI, 

com a proposta da Lei nº 10.036, nenhum dos precedentes acima relatados foi reivindicado, num lapso de 

memória incompreensível por parte do legislador (Figura 6). Talvez por isso, nesses novos tempos, as reações 

contrárias à legislação e o seu resultado em obras de arte. 
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Fig, 6: Nota sobre o IV Congresso Brasileiro de Arquitetos (SP, 1954).  

Fonte: Publicada no Jornal Para Todos, Rio de Janeiro [déc. 1950].  

 

Os construtores do presente em nada interessados em fazer cultura. A prefeitura pouco preocupada em 

fiscalizar a legislação. Por isso, um conjunto de obras da Lei nº 10.036 pouco relevante, com obras de arte 

inseridas em complexos arquitetônicos, condomínios de grande tamanho, com esculturas instaladas às 

pressas para tão somente a conquista do habite-se. Arquitetos que projetam sem o conhecimento ou mesmo 

o interesse nessa legislação, pois se houvesse o mínimo de interesse haveria uma previsão de local e 

visibilidade mais adequada da obra de arte obrigatória. Os casos que serão mencionados são de obras sem 

dimensão adequada, nitidamente improvisadas, adquiridas para a obtenção do habita-se sob valores 

aviltantes me muitos casos. O que uma cidade ganha com isso? Porque a arte e a arquitetura de Porto Alegre 

distanciaram-se de tal forma? 
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TRABALHO 02: 
História da arte e arquitetura: a imagem cristal na contemporaneidade 

 

A pesquisa tem como objeto exercícios realizados com imagens da história das artes e da arquitetura na 
contemporaneidade, capturadas por alunos da disciplina de História das Artes do 1o semestre de 2018, na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A disciplina de História 
das Artes tem como objetivo geral o estudo de um breve panorama das artes visuais na cultura ocidental, da 
Pré-História até os tempos atuais, revisando os principais movimentos e manifestações da arte e buscando 
aproximações com a Arquitetura e o Urbanismo.  

Durante todo o processo de ensino da disciplina, adotou-se o método do “Atlas Mnemosyne” (DIDI-
HUBERMAN, 2009; WARBURG, 2010), que consistiu na confecção de atlas de imagens de períodos estudados 
da arte. O “Atlas Mnemosyne” proposto por Aby Warburg, confeccionado entre os anos 1924 e 1929, reunia 
na coleção de imagens da arte, de diversos períodos, que eram constantemente montados e desmontados – 
heterogeneamente – provocando a memória e o inconsciente. Segundo Didi-Huberman (2009), é para 
qualquer historiador da arte e artista contemporâneo uma obra de referência, já que reconfigura a ordem 
das coisas.  

As imagens foram colecionadas pelos alunos, a partir de reproduções de sites, livros, catálogos etc. Em cada 
uma das aulas, a partir das temáticas cronológicas da História da Arte, foram fabricados atlas-painéis (Figura 
1), organizados por temas, formas, cores entre outros.  
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Figura 1: Atlas em processo  
Fonte: Autores (2018) 

 

Como procedimento de atravessamento ao atlas, foi proposta uma aproximação imagética com o entorno 
atual de um recorte de cidade. Para isso, propôs-se aos alunos uma caminhada pelos arredores da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, no Bairro Porto, da cidade de Pelotas (Figura 2), na busca por imagens – 
autofotografias (HEES et al., 2017) –, de aproximação com as imagens coletadas no atlas da História da Arte 
produzido até então na disciplina. A turma foi dividida em grupos de 03 alunos e, mediante um sorteio, cada 
um desses grupos ficou responsável por um período histórico. A provocação foi realizar o registro de imagens 
da contemporaneidade que se relacionassem com algum dos períodos da História da Arte estudados em 
aula. Além do registro, uma legenda acompanha o material, explicando a relação entre a imagem atual e o 
conteúdo estudado. Posteriormente, ocorreu a apresentação das imagens e a discussão com o grupo.                            
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                 Figura 2: Perímetro Urbano de Pelotas e mapa da área dos registros 
Fonte: Autores (2018) 

As imagens aproximadas apresentadas (Figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8) surpreenderam pela potência e criação 
(DELEUZE, 1999) encontradas pelos alunos, o que possibilitou um resgate de conceitos e novas leituras para 
a História da Arte e Arquitetura na contemporaneidade.  

 

Figura 3: Escultura cabeça de elefante – Pelotas. Século XXI. Trabalho desenvolvido pelos alunos. 
Fonte: Autores (2018) 
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Figura 4:  Dama de Elche – Alicante/Espanha. Século IV. Trabalho desenvolvido pelos alunos. 

Fonte: Autores (2018) 
 

 

Figura 5: Utensílios Pré-Históricos. Trabalho desenvolvido pelos alunos.  
Fonte: Autores (2018) 

 

Figura 6: Esculturas Cerâmicas – CA/UFPel.  Trabalho desenvolvido pelos alunos.  
Fonte: Autores (2018) 

 

 

Figura 7: Pintura Mural – Fachada da Biblioteca do ICH/UFPel.  Trabalho desenvolvido pelos alunos.  
Fonte: Autores (2018) 
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Figura 8: Papiro Egípcio. Livro dos Mortos do Antigo Egito.  Trabalho desenvolvido pelos alunos.  
Fonte: Autores (2018) 

Destaca-se a criação de espécies e composições de imagens-cristal (DELEUZE, 2005), a partir do abandono do 
par representação-significado, criando imagens líquidas, viscosas, que escorrem por todos os lados, difíceis 
de serem agarradas, de se apegarem, quando falamos de imagens cristais da Arquitetura. São lugares corpos 
sem órgãos, onde a própria palavra escorrega, aparece e desaparece, está sempre acompanhando uma outra 
palavra, um período histórico das artes e uma imagem da arquitetura, da vida e da morte. Nomeada, mas 
fugidia, abandonável. 

São imagens abandonadas como pura vertigem: lugar em que perdemos o equilíbrio, a falta de sustentação, 
ou que gira sobre o próprio sujeito ou nas coisas que o rodeiam, como quando nos encontramos em uma 
grande altura ou nos deparamos com um precipício, ou, depois de dar muitas voltas – girar – e tentar 
caminhar (ROCHA, 2010). Aí, sim, estamos experimentando a imagem-cristal, abandonando.  E, nesse 
momento, seremos arrebatados por uma perda momentânea de sentido, de domínio de nós mesmos, que 
pode nos conduzir a um ato de violência ou de emoção frente às imagens da arte e da arquitetura. 
Abandonamo-nos no giro, nem antes, nem depois, na fronteira da arte, da filosofia e da própria arquitetura. 

Abandonando ou abandonados, entramos em uma espécie de caleidoscópio psicótico, tornando possível 
repensar nossa temporalidade, nossos modos de vivenciar a história e todas as nossas lógicas de visibilidade. 
Tudo que o estado da loucura dispara e conturba. Vamos ouvir a loucura nas adjacências do pensamento 
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esquizofrênico proposto por Deleuze e Guattari – tal qual uma imagem cristal, um espelho multifacetado, 
desdobrado e indiscernível (DELEUZE, 2005, p.105). 

Tal resistência, potente para o pensamento e para a possível criação (DELEUZE, 1999), rompe espelhos que 
não queremos ver, como o que nos olha, nos cega (DIDI-HUBERMAN, 1998): espelhos da exclusão. E, a partir 
do espelho – arquitetura e arte – descobrimos que é possível desfazer algumas ordens cristalizadas no 
espelho cidade-arquitetura, incluindo aí novos e estranhos fragmentos, a fim de criar outras ficções de vida, 
outras vidas.  
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TRABALHO 03: 
Ação cartográfica na noite dos museus:  

a percepção dos caminhos que permeiam a arte e a arquitetura da cidade 
 

 

 
Figura 1: MARGS-Noite dos Museus 2018 

Fonte: autora, fotografia (2018) 
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O texto tem como objeto a Ação Cartográfica do grupo de trabalho do Projeto de Pesquisa Cartografia da 
Hospitalidade, no Centro Histórico da cidade, na Terceira Noite dos Museus de Porto Alegre, em 19 de maio 
de 2018. A ação iniciou dentro do edifício da Casa de Cultura Mario Quintana, tradicional espaço multicultural 
da cidade, e caminhou pela Rua da Praia em direção à Praça da Alfândega, onde visitou o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (MARGS) e o Memorial do Rio Grande do Sul, arquiteturas onde aconteciam mostras da 
11°Bienal do Mercosul.  A ação foi finalizada dentro do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, onde 
acontecia um show de música com bandas locais. 

Grandes exposições de arte contemporânea, como a Bienal do Mercosul, são expressões culturais 
multidisciplinares, que envolvem questões para além do belo. Na edição de 2018 – O Triângulo do Atlântico 
– o projeto curatorial focou o olhar sobre as questões da ‘diáspora negra’, que une, há mais de 500 anos, os 
destinos da África, da Europa e da Américas (11 BIENAL DO MERCOSUL, 2018). As espacialidades desses 
eventos nascem da significação do lugar pela contextualização das obras de arte pelo curador e sua equipe. 
A obra de arte manifesta-se no mundo na experiência percebida e sentida pelo público. Nas obras que se 
utilizam das mídias contemporâneas para a sua criação e manifestação, o processo criativo do artista faz uso 
de diferentes linguagens que aliam a arte e a técnica: entrelaçando-as, expressa a sua ideia.  

Arquiteturas concebidas, adaptadas ou ressignificadas com o propósito de acolher eventos desta natureza 
são espaços que abrem possibilidades para os expectadores-participantes mergulharem na experiência de 
lugares construídos (DERRIDA, 2006, p. 167 e 167) pelas propostas curatoriais que reúnem as obras ali 
instaladas e expostas.  

Arquiteturas que acolhem diferentes espacialidades vão além do edifício concebido como a representação 
de determinado pensamento arquitetônico, ou seja, para determinado fim. São arquiteturas que, como bem 
colocou Derrida, possibilitam o próprio pensamento. Arquiteturas em que o desejo da invenção encontrava-
se no caminho da sua concepção. Afinal, continua o filósofo, a arquitetônica já se definia para Aristóteles 
como uma ‘arte de sistemas’, apta a organizar racionalmente ramos inteiros do saber: o architekton é aquele 
que conhece a origem das coisas, um teórico que é capaz de ensinar enquanto mantém, sob suas ordens, 
trabalhadores incapazes de pensar de modo autônomo (DERRIDA, 2006, p. 167 e 167).  

Curadorias que utilizam obras de arte com diferentes meios de linguagem para criar suas ambiências sugerem 
disposições espaciais para essas ambiências, como as que permitem a aproximação do público, entretanto, 
sem dominá-lo totalmente. Derrida compara a criação dessas espacialidades com o desbravamento de um 
caminho (DERRIDA, 2006, p. 167 e 167): para todo o lugar existe um caminho que não é descoberto, e sim 
inventado pelo significado que lhe é dado por aqueles que o concebem. Por outro lado, este mesmo caminho 
é constantemente reinventado pelas diferentes percepções que desperta nos que o percorrem.  

Derrida esclarece que “[...] O caminho não é um método [...] O método é uma técnica, um procedimento 
para obter o controle do caminho e torná-lo viável” (DERRIDA, 2006, p. 167).  

No caso dos espaços percorridos durante a Ação Cartográfica, o método utilizado foi o caminhar 
acompanhado por aquilo que Virginia Kastrup nomeia, em seu texto Pistas do método cartográfico, o tipo de 
atenção que acompanha o reconhecimento do espaço no processo cartográfico dos acolhimentos como 
atenção à espreita: flutuante, concentrada e aberta.  Durante a errância, passamos a buscar e cultivar 
virtualidades que já se encontravam dentro de nós, identificando-as no espaço. O uso da atenção à espreita, 
durante o movimento da cartografia, busca evitar dois extremos: o relaxamento passivo e a rigidez 
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controlada. Assim, a cartografia passa de uma competência para uma performance: ela precisa ser 
desenvolvida como uma política cognitiva do envolvimento do sujeito no processo (KASTRUP; PASSOS; 
ESCÓSSIA, 2014, p. 48).  

Desta maneira, as espectadoras-participantes perceberam os caminhos dos espaços externos e dentro dos 
edifícios que acolhiam as espacialidades criadas pelas exposições e eventos daquela noite: o caminho de cada 
uma das envolvidas foi ‘inventado’ pela percepção criada da contextualização com a arquitetura da cidade, 
as arquiteturas e a ‘intenção de lugar’ construídos dentro de seus espaços.  

Derrida ainda nos lembra que o pensamento é sempre um caminho: se a linguagem do pensamento não se 
eleva acima do caminho, então significa que a linguagem é um caminho. Esta é e sempre será a linguagem 
da Arquitetura, a sua grande questão: o lugar, o de ter lugar no espaço. O estabelecimento de um lugar que 
até então não existia, compatível com o que nele acontecerá algum dia. O lugar como acontecimento 
(DERRIDA, 2006, p. 167 - 168). 
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TRABALHO 04: 
A parede e o azulejo: 

o caso da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 

 

Presente em muitos discursos e teorias do movimento moderno, a integração das artes segue sendo um 
tema polêmico e passível de interpretações diversas. Nas palavras de Lucio Costa, a arquitetura – entendida 
como arte –, a pintura e a escultura devem formar “um só corpo coeso, um organismo vivo, de impossível 
desagregação” (XAVIER, 2007, p. 20) e o pleno entendimento disso requer uma certa evolução pessoal. A 
integração das artes práticas – escultura, pintura, artesanato e ofícios –  foi defendida por Walter Gropius, 
criador e idealizador da Bauhaus, escola que aplicou e promoveu essa integração. Acreditava-se na 
arquitetura como integração de todas as artes, tanto as chamadas artes maiores quanto as artes aplicadas, 
resultando no grande edifício, na arte total.   

Muitos são os exemplos de obras de arquitetura moderna, nacionais e internacionais, que nasceram como 
arte total, ou seja, concebidas como arte – o próprio objeto edifício –  incluindo outros tipos de arte ou 
prevendo espaços onde outro artista desenvolveria sua arte. Os painéis de azulejaria, na arquitetura 
moderna brasileira são exemplos em que a arte visual – o painel – e a arte utilitária – o edifício – nascem 
juntas, como os painéis de Cândido Portinari em tantos edifícios de Oscar Niemeyer, como a Igreja da 
Pampulha (1943) em Belo Horizonte e, talvez o mais emblemático, os azulejos do Ministério de Educação e 
Saúde (1936), no Rio de janeiro: 

(...) o revestimento de azulejos no pavimento térreo e o sentido fluido adotado na 
composição dos grandes painéis têm a função muito clara de amortecer a densidade das 
paredes a fim de tirar-lhes qualquer impressão de suporte, pois o bloco superior não se 
apoia nelas, mas nas colunas. Sendo o azulejo um dos elementos tradicionais da arquitetura 
portuguesa, que era a nossa, pareceu-nos oportuno renovar-lhe a aplicação (XAVIER, 2007, 
pg. 257). 

Além de Portinari, tem-se como exemplos a azulejaria nas fachadas do Edifício Acaiaca (1958) e Edifício Barão 
do Rio Branco (1966), em Recife, ambos de Delfim Amorim, autor tanto do projeto das edificações (junto a 
outros arquitetos), quanto dos painéis de azulejos. São exemplares também os painéis de Athos Bulcão, 
espalhados pelo Brasil, especialmente em Brasília, em projetos de Oscar Niemeyer: a Igreja Nossa Senhora 
de Fátima (1957), o Brasília Palace Hotel (1958) de Niemeyer, a catedral Metropolitana (1970), entre outros.  

Entretanto, os exemplares não se esgotam em tais artistas. Não tão divulgado e conhecido, o caso da 
Faculdade de Educação (1961-62) da Universidade de Brasília (UnB) merece atenção não só pelo de painel 
azulejado, muitas vezes atribuído erroneamente a Bulcão, mas por sua arquitetura. O autor do projeto dos 
três blocos da Faculdade é Alcides Rocha Miranda, arquiteto e artista plástico carioca que deixou uma vasta 
contribuição teórica e prática em termos de arte, arquitetura, preservação e educação. Da metade da década 
de 1930 até o final da década de 1980, assinou a autoria de 60 projetos/obras como residências, edifícios em 
altura, monumentos, escolas, igrejas, capelas, museus, fábrica e sedes de instituições.  

Com o início da construção de Brasília, Alcides sugeriu a Rodrigo Melo Franco de Andrade que se instalasse 
um núcleo do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) na nova capital. A sugestão 
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foi aceita, e Alcides foi transferido sozinho para Brasília. Além de ser o representante do SPHAN em Brasília, 
foi assessor de gabinete do Ministro da Educação. Junto a Darcy Ribeiro, Alcides teve papel decisivo na 
votação da lei que criou a UnB, em 1961. A criação do Campus foi em 1962, por João Goulart, 
simultaneamente à inauguração do Instituto Central de Artes (ICA), idealizado por Alcides. Como assessor de 
gabinete do Ministro da Educação em Brasília, Alcides pôde convencê-lo a manter a ideia de construir a 
universidade dentro do projeto-piloto, em terreno escolhido por Lucio Costa.  

Walter Gropius e a Bauhaus foram algumas das influencias de Alcides na sua formação, além de Lucio Costa, 
que teve Alcides como estagiário e, posteriormente, como colega de SPHAN. Rocha Miranda compartilhava 
também da concepção das artes integradas; inclusive, a essência do ICA tem parentesco com a Bauhaus no 
que diz respeito a questões metodológicas e pedagógicas.  

Os blocos que formam a Faculdade de Educação da UnB são exemplos de integração arte-arquitetura ou, nas 
palavras de Gropius, da arte total. As edificações foram as primeiras definitivas construídas no campus. O 
bloco 1 é o principal do conjunto e abriga basicamente as salas de aula, além de secretarias específicas. O 
bloco 3 é administrativo e foi sede da Reitoria até 1974. O bloco 5 abriga o Auditório Dois Candangos, além 
de salas de aula e laboratórios. O projeto teve colaboração de Luiz Humberto Martins Pereira, Elvin Mackay 
Dubugras, Alex Peirano, Eustáquio Tolodo, Eduardo Maia Mendonça e Filomena Chagas Miller. Os blocos 3 e 
5 são fechados ao exterior e abertos ao pátio interno. O bloco 1 também tem pátio interno, porém se abre 
ao exterior através de alpendre em todo o seu perímetro. As fachadas leste e oeste são envidraçadas e 
possuem brises. As fachadas norte e sul são cegas e revestidas por azulejos azuis e brancos, de geometria 
abstrata, de autoria de Luiz Humberto Martins Pereira, arquiteto e fotógrafo, colaborador e aprendiz de 
Alcides e futuro professor do ICA.  

Por meio da análise do caso da Faculdade de Educação da UnB, é possível traçar muitos pontos de contato 
com o que se vinha propondo em termos de integração das artes nacional e internacionalmente, na 
fundamentação teórica, nas práticas e nos personagens envolvidos.   

 
Figura 1: Alpendre e fachada azulejada, bloco 1, Faculdade de Educação da UNB. 

Fonte: Autores (2018) 
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Figura 2: Encontro da fachada azulejada e fachada envidraçada. 

Fonte: Autores (2018) 

 

 
Figura 3: Fachada Norte, acesso principal bloco 1, Faculdade de Educação da UNB. 

Fonte: Autores (2018) 
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TRABALHO 05: 
Arte e arquitetura na cidade contemporânea: o edifício Iguaçu em Porto Alegre 

 

Arte e arquitetura, aqui entendidas como expressões carregadas de valores, são capazes de comunicar. É da 
capacidade de comunicação de ambas e do interesse especial nas relações abstratas estabelecidas, que se 
propõe uma compreensão dessas analogias como pertencentes a um sistema intricado. A complexidade, 
neste caso, pertence à percepção de obras de arte e arquitetura quando efetivamente relacionadas entre si. 
A modo de estabelecer uma definição e possíveis diferenciações entre ambas, as definições de Marcus 
Vitruvius e Mikhail Bakhtin esclarecem diferenças e semelhanças. O Tratado de Arquitetura, proposto por 
Vitruvius (POLIO, 2007) estabelece que a arquitetura baseia-se em três princípios básicos; firmitas, utilitas e 
venustas – solidez, utilidade e beleza. Em contraponto, Bakhtin (2003) estabelece que qualquer expressão 
artística apresenta três elementos básicos – sendo eles forma, conteúdo e material.  

No caso escolhido para análise, o edifício Iguaçu, em Porto Alegre, projetado em 2016 pelos arquitetos 
Márcio Carvalho e Ricardo Ruschel, da incorporadora Smart, com participação da artista plástica Heloísa 
Crocco, a arquitetura atuou como suporte para a arte, e a arte assumiu o princípio da utilidade. No edifício, 
de uso específico para apartamentos residenciais, os arquitetos deixaram a responsabilidade do 
desenvolvimento do desenho dos painéis de fachada à artista (Figuras 1 e 2). Os painéis, além de conferir 
uma imagem formal ao edifício, conferiram uma imagem aos apartamentos. Em sua dimensão estética, arte 
e arquitetura estabeleceram um diálogo. A partir dessa afirmativa e da observação de diferentes outras 
possíveis maneiras com que a arte e a arquitetura se apresentam no meio ambiente urbano de Porto Alegre, 
é que surgiu a preocupação em entender tais relações.  Longe de definir o protagonismo da arte ou da 
arquitetura no meio ambiente urbano, o artigo apresenta, impulsionado pelo estudo de caso, outras 
situações em que a tônica foi a de estabelecer uma relação de colaboração entre ambas, para além da mera 
inclusão de obras de arte que não se relacionam com a arquitetura ou com o ambiente urbano no qual foram 
inseridas.  

O estudo é parte de pesquisa em desenvolvimento, motivado pela Lei das Obras de Arte de Porto Alegre, que 
proporcionou uma crescente inserção da arte no meio ambiente urbano vinculada à arquitetura, mas nem 
sempre com a preocupação da integração. Desde 2006, Porto Alegre, com base na referida Lei, exerce a 
obrigatoriedade de implantação de obra de arte em edificação com área adensável superior a 2.000m².  

Toda edificação com área adensável igual ou superior a 2.000m2 (dois mil metros 
quadrados) que vier a ser construída no Município de Porto Alegre deverá conter, em local 
de visibilidade à população, obra de arte original, executada em escultura, vitral, pintura, 
mural, relevo escultórico ou outra forma de manifestação de artes plásticas, sem caráter 
publicitário. (PORTO ALEGRE 2006) 

Neste contexto, surge um grande número de obras de arte inseridas nas novas edificações. A cidade, a 
caminho de tornar-se uma galeria a céu aberto, transforma-se também em laboratório de observação.  
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Figura 1: Edifício Iguaçu, inserção urbana 

Fonte: http://www.smart.arq.br/#/projects/05 

 

 
Figura 2: Edifício Iguaçu, interior de unidade residencial 

Fonte: http://www.smart.arq.br/#/projects/05 
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É no contexto do crescente número de obras de arte no meio ambiente urbano, a partir de sua 
obrigatoriedade, que se observam diferentes estratégias de diálogo entre arte e arquitetura. A colaboração, 
aqui apresentada como uma relação simbiótica entre as duas áreas, tem características específicas. Para 
enquadrar-se como um caso de relação de colaboração, a fase de projetação de arquitetura considera já a 
arte em seu processo. Neste sentido, faz-se relevante pensar a questão temporal como imprescindível para 
que tal colaboração ocorra. Ainda, aponta-se a estratégia específica de projetação em que um ou mais 
elementos de Arquitetura atuam como o suporte para a arte. 
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	DISCUSSÃO	TEÓRICA	E	CONSTRUÇÃO	HISTÓRICA:	BRASIL	E	CHILE	

THEORETICAL	DEBATE	AND	HISTORICAL	CONSTRUCTION:	BRAZIL	AND	CHILE.	

DISCUSIÓN	TEÓRICA	Y	CONSTRUCCIÓN	HISTÓRICA:	BRASIL	Y	CHILE	

EIXO	TEMÁTICO:	PATRIMÔNIO,	CULTURA	E	IDENTIDADE		

Este	simpósio	reúne	pesquisadores	do	Chile	e	Brasil,	e	se	 inclui	nos	trabalhos	em	andamento	da	proposta	
de	rede	de	pesquisa	apoiada	pelo	CONICYT	–	Comisión	Nacional	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica	do	
Chile,	 pelo	Centro	 de	 Patrimônio	 Cultural	 da	 Pontifícia	Universidade	 Católica	 do	 Chile,	pelo	 Programa	de	
Pós-Graduação	em	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Presbiteriana	de	Mackenzie,	São	Paulo	e	pelo	
Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Urbanismo	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 A	 Rede	 assim	
estabelecida	 visa	 promover	 um	 amplo	 intercâmbio	 de	 experiências	 e	 conhecimentos	 entre	 profissionais	
chilenos	e	brasileiros	filiados	a	várias	universidades,	centros	de	pesquisa,	institutos	patrimoniais	e	entidades	
culturais	que	atuam	no	domínio	do	patrimônio	urbano	e	arquitetônico	de	ambos	países.	 Tem	como	 foco	
principal	o	reconhecimento	cultural	dos	exemplares	arquitetônicos,	urbanos	e	paisagísticos	da	arquitetura	
moderna,	 visando	 a	 produção	 de	 critérios	 objetivos	 para	 sua	 valorização	 e	 preservação,	 entendendo-os	
como	parte	de	uma	dimensão	ativa	da	construção	do	patrimônio	e	identidade	cultural	de	cada	nação.	Nesta	
primeira	etapa	da	pesquisa	a	Rede	se	propõe	colaborar	na	construção	de	um	"estado	da	arte"	binacional,	a	
ser	 organizado	 através	 de	 estruturas	 teóricas	 e	 interpretativas	 atualizadas	 e	 contemporâneas,	 que	
eventualmente	 venham	 a	 permitir	 o	 estabelecimento	 de	 critérios	 de	 valorização	 patrimonial	de	 edifícios	
isolados,	e/ou	conjuntos	de	edifícios	e/ou	de	fragmentos	urbanos.		

Na	construção	desse	estado	de	arte	binacional	sobre	a	historiografia	sobre	arquitetura	moderna	no	Chile	e	
no	 Brasil	 uma	 das	 etapas	 propostas	 é	 a	 compilação	 de	 um	 quadro	 sinótico	 de	 termos,	 datas	 e	 ações	
significativas	(linha	do	tempo)	com	vistas	à	montagem	de	uma	antologia	de	textos,	produzidos	nos	séculos	
20	 e	 21,	 no	 Chile	 e	 o	 Brasil,	 que	 tenham	 colocado	 em	 discussão	 os	 escopos,	 estratégias	 e	 políticas	
empregadas	 para	 a	 valorização	 cultural,	 oficial	 ou	 não,	 do	 patrimônio	 arquitetônico	 e	 urbano	moderno.		
Outro	objetivos	é	buscar	identificar	e	examinar	criticamente	as	narrativas	históricas	que	tenham	colaborado	
na	 construção	 de	 visões	 panorâmicas	 amplas	 sobre	 períodos	 de	 longo	 prazo,	 de	 maneira	 a	 propiciar	 a	
construção	de	termos	comparativos	que	permitam	a	proposição	de	uma	discussão	binacional	ativa	sobre	a	
dimensão	 patrimonial	 da	 arquitetura	 e	 complexos	 urbanos	 do	 período	moderno,	 conforme	 é	 entendida,	
primordialmente,	 nos	 ambientes	 acadêmicos	 de	 discussão	 aberta	 e	 crítica.	 Outrossim,	 a	 Rede	 também	
pretende	 promover	 uma	 discussão	 e	 debate	 que	 possa,	 de	 maneira	 crítica	 e	 embasada,	 atravessar	 as	
fronteiras	 acadêmicas	 e	 envolver	 pessoas	 e	 instituições	 comprometidas	 com	 a	 proteção	 do	 patrimônio	
arquitetônico	e	urbano	em	ambos	países.		

Entende	que	o	reconhecimento		e	a	comparação	das	experiências	nacionais	do	Chile	e	do	Brasil	no	trato	da	
valorização	 e	 preservação	 das	 obras	 da	 arquitetura,	 urbanismo	 e	 paisagismo	modernos	 poderá	 abrir	 um	
espaço	rico	e	fértil	de	debates	com	o	mútuo	aprendizado	das	respectivas	semelhanças	e	diferenças,	e	com	o	
aporte	que	o	“olhar	estrangeiro”	é	capaz	de	promover	para	a	revisão	crítica	e	referenciada	dessa	tradição	
de	quase	um	século	de	produção	e	reconhecimento	sobre	o	patrimônio	arquitetônico	moderno.	

Claudia	 Cabral	 traz	 em	 “Brasil-Chile	 na	 arquitetura	moderna:	 conversas	 do	 cone	 sul”	 uma	 revisão	 dos	
contatos	anteriores	Brasil/Chile	 como	pano	de	 fundo	para	a	 “Rede”,	debate	a	 ideia	de	“Cone	Sul,	que	de	
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certa	 forma	se	 insere	e	se	contrapõe	à	 ideia	de	“latino-americano”,	ampliando	do	conceito	de	 Identidade	
regional	ao	 considerar	a	 situação	 cosmopolita,	multicultural,	mestiça	 e	 híbrida	 da	 região.	 E	 encontra	 um	
traço	 comum	 e,	 Brasil	 e	 Chile	 na	 revalorização	 da	 tradição	 moderna	 tanto	 na	 historiografia	 como	 na	
produção	arquitetônica	contemporânea	mais	culta	e	informada.	Macarena	Cortés	e	Thaise	Gambarra	Soares	
trazem	 em	 “Paisajes	 urbanos	 modernos:	 idea	 y	 construcción	 del	 patrimonio	 balneario”	 o	 tema	 da	
construção	de	paisagens	urbanas	marítimas	modernas	a	partir	 de	dois	 estudos	de	 caso,	Rio	de	 Janeiro	e	
Viña	del	Mar,	debatendo	seu	valor	emblemático	e	sua	patrimonialização	como	instrumentos	de	construção	
cultural	e	planejamento	econômico	em	escala	urbana,	debatendo	a	construção	historiográfica	e	teórica	da	
ideia	de	patrimônio	ambiental	e	paisagístico.	Nivaldo	Vieira	de	Andrade	discute	em	“Conquistas	e	desafios:	
os	70	anos	de	preservação	do	patrimônio	moderno	no	Brasil”	como	o	acervo	dos	bens	modernos	tombados	
pelo	IPHAN	contribuíram	para	a	consolidação	de	um	discurso	canônico	da	arquitetura	moderna	brasileira,	
presente	na	historiografia	brasileira	e	internacional,	focando	na	escola	carioca	e	na	contribuição	de	alguns	
arquitetos	de	excepcional	talento.	Valorizando	essas	conquistas,	o	trabalho	coloca	como	questão	o	desafio	
de	se	pensar,	para	além	do	 instituto	do	tombamento,	quais	poderiam	ser	os	procedimentos	para	garantir	
uma	efetiva	preservação	do	patrimônio	moderno	brasileiro	compreendido	em	toda	sua	variedade	cultural,	
temporal	e	geográfica.	Em	“Panamericanismo,	monumentalismo	y	modernidad:	Chile	y	Brasil	en	1952”,	José	
de	Nordenflycht	parte	da	análise,	comparação	e	revisão	crítica	de	dois	documentos	produzidos	em	1952:	as	
monografias	sobre	o	o	patrimônio	monumental	de	Brasil	e	Chile	publicadas	pelo	Instituto	Pan-americano	de	
Geografia	e	Historia	(órgão	da	OEA),	de	autoria	de	Melo	Franco	de	Andrade	e	Montandón,	para	colocar	em	
debate	 o	 fenômeno	 moderno	 da	 patrimonialização	 e	 suas	 implicações	 identitárias	 no	 âmbito	 latino-
americano.	 Maria	 Cristina	 Cabral,	 em	 “Discussão	 teórica	 e	 construção	 histórica:	 o	 espaço	 cênico	 em	
Pevsner,	Le	Corbusier	e	Bardi”	parte	da	revisão	proposta	pela	condição	pós-moderna,	propondo	um	debate	
crítico	 sobre	 prática	 teórica	 e	 as	 construções	 historiográficas	 da	 segunda	 metade	 do	 século	 20,	
compreendendo	a	pluralidade	de	suas	manifestações,	e	por	 isso	escolhendo	um	viés	preciso	de	estudo:	a	
contribuição	de	Pevsner,	Le	Corbusier	e	Lina	Bo	Bardi	na	construção	de	toerias	e	práticas	relativas	ao	tema	
da	arquitetura	das	artes	cênicas,	e	suas	repercussões	no	âmbito	latino-americano.	

Este	simpósio	se	conjuga	com	o	simpósio-espelho	paralelo	(Discussão	teórica	e	construção	histórica:	Chile	
e	 Brasil,	 coordenado	 por	 Ruth	 Verde	 Zein),	 ambos	 coordenados	 por	 profissionais	 de	 instituições	
acadêmicas	brasileiras	ligadas	à	Rede,	reunindo	pesquisadores/as	brasileiros/as	e	chilenos/as	ligados	tanto	
às	instituições	promotoras	da	rede	como	a	outras	instituições	e	universidades,	de	ambos	países,	visando	a	
possibilidade	de	futura	de	expansão	da	rede	em	cada	país,	e	eventualmente,	em	toda	América	Latina.	
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TRABALHO	01:	
Brasil-Chile	na	arquitetura	moderna.	Conversas	no	cone	sul.	

“Se	 não	 existe	 o	 Cone	 Sul,	 será	 bom	 para	 quem	 escreve	 haver	 ajudado	 a	 inventá-lo”,	 diz	 o	 historiador	
argentino	Edmundo	Heredia.	Apesar	de	reconhecer	as	esperadas	dificuldades,	e	à	despeito	das	assimetrias	
e	 graus	 de	 inserção	 desiguais	 que	 possam	 tornar	 problemática	 essa	 entidade,	 Heredia	 não	 está	 apenas	
disposto	a	 aceitar	o	Cone	Sul	 como	unidade	historiável,	 como	ainda	 reivindica	 a	 tarefa	em	 si	 como	uma	
abordagem	renovadora	para	a	historiografia	latino-americana.1	

Essa	unidade,	que	é	portanto	nova	do	ponto	de	vista	historiográfico,	corresponde	a	um	espaço	unitário	do	
ponto	de	vista	geográfico,	dada	a	presença	de	 fenômenos	naturais	que	 se	destacam	por	 sua	magnitude,	
sejam	 a	 região	 e	 bacia	 platenses,	 a	 presença	 da	 cordilheira,	 a	 passagem	 interoceânica	 austral,	 que	
condicionam	certas	condições	de	vegetação	e	clima.	Mas	também	se	deve	destacar,	como	coloca	Heredia,	
que	 se	 trata	 de	 um	 “espaço	 cujo	 conteúdo	 histórico-cultural	 apresenta	 uma	 problemática	 comum”,	 que	
radica	 nos	 seguintes	 aspectos:	 o	 papel	 de	 “confim	 austral”	 do	 império	 ibérico	 na	 América,	 que	 apenas	
tardiamente	 foi	 incorporado	aos	 interesses	da	metrópole;	haver	constituído	uma	zona	de	 fricção	entre	o	
domínio	português	e	o	espanhol;	e,	além	de	cenário	de	confrontação	entre	brancos	e	indígenas,	como	em	
outras	partes	de	América,	haver	sido	o	destino	de	importantes	contingentes	migratórios	europeus.2	Outro	
aspecto	 relevante	 para	 este	 simpósio	 temático,	 pois	 sugere	 a	 adequação	 do	 recorte	 transnacional,	 é	 a	
descrição	 que	 oferece	 o	 autor	 da	 região	 austral	 da	 América	 como	 profundamente	 cosmopolita	 e	
multicultural.	 Dado	 o	 intenso	 processo	 de	mestiçagem	 e	 hibridização,	 revelam-se	 ali	 assimetrias	 entre	 o	
mapa	das	“culturas	nacionais”	e	o	mapa	das	culturas	praticadas,	o	que	demonstra	uma	realidade	mais	rica	
e	 complexa,	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 “menos	 dimensionável,	 em	 termos	 administrativos	 e	 políticos,	 que	 as	
respectivas	nacionalidades	que	conformam	este	Cone	Sul.”3	

O	simpósio	“Discussão	teórica	e	construção	histórica.	O	patrimônio	arquitetônico	da	modernidade	no	Chile	
e	no	Brasil	/	Brasil	e	Chile”,	e	o	contexto	de	investigação	que	lhe	se	serve	de	motivação,	instituído	pela	rede	
de	pesquisa	 apoiada	pelo	CONICYT,	 da	qual	 fazem	parte	PUC-Chile,	Mackenzie	 e	UFRJ,	 são	 iniciativas	na	
direção	da	efetivação	dessa	tarefa.		

Prometem,	 assim,	 a	 expansão	 e	 a	 atualização	 de	 uma	 conversação	 de	 décadas,	 entre	 Brasil	 e	 Chile,	 em	
torno	do	estudo	e	do	reconhecimento	de	uma	tradição	moderna	em	arquitetura.		

Essa	 conversação	 iniciou-se	 por	 meio	 de	 experiências	 de	 cooperação	 docente,	 na	 década	 de	 oitenta,	
envolvendo	missões	e	seminários	de	pesquisa,	reunindo	investigações	paralelas	na	história	da	arquitetura	e	
urbanismo	 modernos	 em	 ambos	 países.	 Entre	 seus	 primeiros	 resultados	 publicados	 está	 o	 livro	 Le	
Corbusier	 y	 Suramérica,	 organizado	 por	 Fernando	 Pérez	 Oyarzún	 (PUC-Chile),	 	 para	 o	 qual	 contribuíram	
pesquisadores	 brasileiros,	 como	 	 Cecília	 Rodrigues	 dos	 Santos	 (Mackenzie),	 Margareth	 da	 Silva	 Pereira	
(UFRJ),	Hugo	Segawa	(USP),	Carlos	Eduardo	Comas	e	Rogério	Oliveira	(UFRGS).4	

																																																													
1	HEREDIA,	Edmundo A., ¿Existe el cono sur? In: Mario Rapoport; Amado Luiz Cervo, orgs., El Cono Sur. Una historia común, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 6.	
2	Idem, p. 9. 
3	Idem, p. 17. 
4	PÉREZ OYARZÚN, Fernando, org., Le Corbusier y Sudamerica, viajes y proyectos, Santiago de Chile, Ediciones ARQ, 1991. 
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Esse	intercâmbio	renovou-se	com	a	integração	das	universidades	brasileiras	e	chilenas	à	rede	internacional	
de	Docomomo	(Comitê	 Internacional	para	a	documentação	e	a	conservação	dos	edifícios,	 sítios	e	bairros		
do	 Movimento	 Moderno),	 e	 o	 acolhimento	 a	 novas	 gerações	 de	 pesquisadores.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 os	
seminários	 promovidos	 pelo	 Docomomo	 Núcleo-RS,	 desde	 2006,	 assumiram	 expressamente	 o	 Cone	 Sul	
como	 unidade	 de	 reflexão,	 e	 contaram	 com	 a	 participação	 efetiva	 de	 Docomomo	 Chile,	 no	 comitê	
científico,	na	realização	de	palestras	e	comunicações.		

A	 convergência	 de	 interesses,	 no	marco	 geográfico	 do	 Cone	 Sul,	 e	 os	 diálogos	 disso	 decorrentes,	 foram	
consolidados	a	partir	de	2010	com	a	 formalização	e	o	desenvolvimento	do	Projeto	de	Pesquisa	Conjunto	
CAPES	PPCP-MERCOSUL,	A	publicação	de	arquitetura	e	a	construção	de	uma	tradição	moderna.	Brasil/Chile	
1925-1985,	financiado	pela	CAPES,	tendo	como	coordenador	brasileiro	o	professor	Carlos	Eduardo	Comas	
(UFRGS)	e	como	coordenador	chileno	o	professor	Horacio	Torrent	(PUC-Chile),	e	incluindo	a	nova	geração	
de	pesquisadores	e	doutorandos	de	ambas	instituições.	O	projeto	enfocou	a	cultura	arquitetônica	de	Brasil	
e	Chile	entre	1925-1985,	período	que	coincide	com	a	 instalação	e	desdobramento	do	projeto	moderno	e	
sua	revisão	na	América	Latina.	A	partir	da	fundamentação	teórica	do	projeto,	uma	das	questões	colocadas	
sobre	a	mesa	foi	a	revalorização	da	tradição	moderna	enquanto	base	formadora	da	atividade	profissional	
arquitetônica	contemporânea.			

Que	 a	 arquitetura	 existe,	 como	disciplina,	 através	de	uma	bagagem	coletiva,	 ou	 seja,	 de	um	estoque	de	
soluções	e	alternativas	testadas	por	outros,	ao	qual	todos	podemos	recorrer,	não	é	novidade	para	ninguém	
(apesar	de	que	 isso	possa	estar	 umas	 vezes	mais,	 e	outras	 vezes	menos	manifesto	no	discurso	deste	ou	
daquele	arquiteto).	Mas	o	que	se	considera	de	interesse,	ou	se	exclui	como	imprestável,	nessa	equipagem,	
é	algo	variável.	Para	colocar	um	pouco	de	contexto,	 cabe	 recordar	que	o	próprio	Docomomo,	 criado	em	
1988,	surgiu	num	momento	em	que	não	poucos	haviam	dado	como	morta	a	arquitetura	moderna,	e	falidas	
as	expectativas	que	uma	vez	haviam	animado	o	projeto	cultural	e	social	que	foi	seu	fundamento,	o	projeto	
da	modernidade.	Vattimo	havia	chamado	a	atenção	para	o	“niilismo	como	destino”	e	para	uma	experiência	
“pós-histórica”	em	1985;	Jameson	havia	escrito	em	1984	que	as	“premonições	de	futuro”	pareciam	ter	sido	
substituídas	“pela	convicção	do	final	de	isso	ou	aquilo.”5		

Apesar	de	tudo,	tanto	no	Brasil	como	no	Chile,	pode-se	dizer	que	uma	arquitetura	contemporânea,	culta	e	
informada,	reabilitou	a	arquitetura	moderna.	

Se	 mais	 de	 uma	 geração	 de	 pesquisadores	 tem	 dialogado	 com	 a	 tradição	 moderna,	 também	 há	 uma	
conversação	 provocada	 pelas	 novas	 gerações	 de	 arquitetos	 praticantes,	 mostrando	 a	 vigência	 dessa	
tradição,	 se	 não	 para	 toda,	 para	 a	 melhor	 prática	 contemporânea.	 A	 comunicação	 quer	 ressaltar	
correspondências	 e	 simetrias	 entre	 a	 revisão	 historiográfica	 da	 arquitetura	 do	Movimento	Moderno	 no	
Brasil	e	no	Chile,	e	uma	possível	ressignificação	da	tradição	moderna	pela	prática	contemporânea.	
	 	

																																																													
5	VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Barcelona, Gedisa, 1997, p. 14; p. 21. 
(Edição original: La fine della modernitá, 1985); JAMESON, Frederic. El pós-modernismo o la lógica	cultural del capitalismo avanzado. 
Barcelona, Paidós, 1991, p. 9. (Edição original: Posmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, 1984) 
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TRABALHO	02:	
Paisajes	urbanos	modernos:	idea	y	construcción	del	patrimonio	balneario.	

	
El	 trabajo	 propone	 reflexionar	 en	 torno	 a	 las	 diversas	 condiciones	 que	 componen	 los	 encuentros	 de	 los	
bordes	 costeros	 con	 centros	urbanos	 litorales.	Dichos	encuentros,	 generan	un	paisaje	 compuesto	por	un	
patrimonio	edilicio	construido	y	otro	natural,	que	determinan	condiciones	particularmente	interesantes	en	
la	reflexión	amplia	de	lo	que	hoy	se	entende	por	patrimonio	cultural.	

Por	 ello,	 la	 idea	 es	 poner	 en	 relación	 dos	 ejemplos	 emblemáticos	 en	 la	 conformación	 urbana	del	 litoral,	
cómo	 lo	 son	 las	 ciudades	de	Viña	del	Mar	 y	Río	de	 Janeiro.	Ambas	 ciudades	 fueron	desarrollándose	a	 lo	
largo	del	borde	costero,	como	 límite	natural	y	como	espacio	significativo	en	su	definición	arquitectónica.	
Ello	provocó	una	constante	superposición	de:	planes,	proyectos,	legislaciones	y	condiciones	de	protección,	
que	 ayudaron	 a	 construir	 las	 condiciones	 específicas	 de	 habitar	 en	 dicho	 contexto.	 Estas	 acciones	 se	
centraron	preferentemente	en:	la	accesibilidad	pública	y	libre	a	la	playa;	la	legitimación	del	espacio	público	
de	 calidad	 a	 lo	 largo	 de	 la	 costanera;	 y	 finalmente,	 la	 protección	 del	 entorno	 natural	 y	 sus	 condiciones	
ecológicas.	

Las	 diversas	 acciones	 emprendidas	 desde	 los	 años	 40´	 y	 hasta	 la	 actualidad,	 muestran	 la	 creciente	
valorización	del	borde	costero	y	 la	 importancia	pública	de	 la	playa.	 Interesa	particularmente,	cómo	estas	
ciudades	 litorales	 construyeron	 su	 frente,	 como	 un	 espacio	 patrimonial	 que	 combina	 las	 condiciones	
naturales	de	la	playa,	con	construcción	de	la	fachada	marítima	y	la	costanera.	El	trabajo	que	se	presentará	
propone	 tres	 tipos	 de	 acercamientos	 comparativos,	 que	 permite	 entender	 las	 diferencias	 entre	 ambos	
ejemplos	y	sus	consecuencias	actuales	en	la	conformación	patrimonial	del	borde	costero:	

1.-	Análisis	de	 las	 legislaciones	entorno	a	 la	protección	natural	 y	 como	espacio	público	de	 las	playas	y	el	
litoral.	En	ambos	casos	identificadas	como	Bien	Nacional	de	Uso	público.	

2.-Análisis	de	legislación	específica	entorno	a	ambas	ciudades	y	su	relación	con	el	límite	

natural,	incluyendo	planes	reguladores	y	seccionales.	

3.-	Análisis	de	proyectos	de	escala	urbana	y	arquitectónica,	que	intervinieron	las	zonas	

litorales.	

En	el	caso	de	Río	de	Janeiro,	la	construcción	de	la	fachada	marítima	de	Copacabana	

(1940/1950),	 los	 proyectos	 del	 Parque	 de	 Flamengo	 (1965)	 y	 la	 Costanera	 de	 Copacabana	 (1971),	 han	
logrado,	a	partir	de	contradictorias	estrategias	para	ganar	terreno	al	mar,	construir	un	paisaje	que	resalta	
esta	 relación	de	 la	 ciudad	 con	 la	 naturaleza.	 Estas	 acciones	 han	 construido	un	paisaje	 de	 valor	 universal	
excepcional,	 declarado	 patrimonio	 cultural	 mundial	 por	 la	 UNESCO	 en	 el	 año	 2012.	 Por	 un	 lado,	 la	
construcción	de	la	fachada	marítima	de	Copacabana,	es	una	construcción	desarrollada	a	partir	de	los	años	
1920	 y	 de	manera	más	 contundente	 en	 los	 años	 40´	 y	 50´,	 cuando	 la	 voracidad	 inmobiliaria	 densificó	 el	
barrio	de	
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Copacabana,	volviéndolo	una	de	las	zonas	de	mayor	densidad	demográfica	del	mundo.	Uma	representación	
del	 ideal	 de	modernidad	 y	 progreso,	 defendida	 por	 el	 Estado.	 Por	 otro	 lado,	 el	 proyecto	 del	 Parque	 de	
Flamengo	fue	una	obra	de	planificación	urbana	que	respondió	la	necesidad	de	articular	y	mejorar	el	tráfico	
vial	entre	las	zonas	sur,	centro	y	norte	de	Río	y	de	dotar	la	ciudad	de	un	gran	parque	de	ocio	y	recreación	
litoral	para	las	masas.	La	obra,	incluyó	el	terraplén	de	la	bahía	de	Guanabara,	la	construcción	de	autopistas	
y	de	una	serie	de	equipamientos	de	ocio	y	recreación.	Finalmente,	 la	 intervención	urbana	realizada	en	 la	
costanera	 de	 la	 playa	 de	 Copacabana	 en	 el	 inicio	 de	 los	 años	 70´	 buscó	 facilitar	 el	movimento	 vehicular	
generado	por	la	creciente	densidad	demográfica	enfrentada	por	la	playa	a	partir	de	los	años	40´	y	el	gran	
flujo	 de	 turistas	 que	 a	 cada	 año	 buscaban	 este	 lugar.	 Tal	 construcción,	 fue	 posibilitada	 a	 través	 de	 una	
compleja	operación	de	terraplén	hidráulico,	que,	a	partir	de	este	espacio	ganado	al	mar,	triplicó	el	área	de	
arena	dedicada	a	los	bañistas	de	la	playa	de	Copacabana;	haciendo	posible,	además,	la	construcción	de	una	
importante	solución	de	aguas	residuales.	

En	el	caso	de	Viña	del	Mar,	los	proyectos	de	enrocado	de	la	Avenida	Perú	(1944),	la	playa	de	Caleta	Abarca	
(1955)	 y	 Conjunto	 Muelle	 Población	 Vergara	 (1960)	 representan	 distintas	 estrategias	 de	 ocupación	 del	
borde	costero,	que	han	construido	un	paisaje	patrimonial	en	el	litoral	Viñamarino.	A	partir	de	estos	casos	se	
puede	 observar	 tres	 condiciones	 diversas	 pero	 que	 son	 ejemplificadoras	 de	 ciertos	 comportamientos	
urbanos	que	intervienen	en	los	bordes	costeros.	Por	un	lado,	la	construcción	del	enrocado	de	la	Avda.	Perú	
fue	 una	 obra	 de	 ingeniería	 de	 defensa	 marítima,	 que	 respondió	 a	 las	 necesidades	 de	 contener	 la	
desembocadura	del	estero,	debido	a	las	marejadas	que	inundaban	la	zona.	Por	otro	lado,	la	construcción	de	
Caleta	 abarca	 respondió	 a	 un	 espíritu	 claro	 de	 parte	 de	 las	 autoridades	 de	 transformar	 una	 playa	 de	
carácter	industrial,	en	una	de	carácter	público	y	masivo	a	través	de	la	dotación	de	equipamiento	balneario.	
Finalmente,	el	caso	del	Conjunto	Muelle	Población	Vergara,	que	era	un	plan	de	construcción	de	una	serie	
de	 torres	 de	 departamentos	 frente	 a	 la	 playa,	 en	 una	 operación	 de	 especulación	 inmobiliaria,	 que	 se	
sustentaba	en	las	posibilidades	legislativas	del	momento.	de	ocupar	el	litoral.	

Los	proyectos	presentados	en	Río	de	Janeiro	y	Viña	del	Mar	apuntan	a	propuestas	de	índole	diversa,	donde	
las	 condiciones	 legislativas,	 se	 cruzan	 con	 los	 intereses	 tanto	 públicos	 como	 privados	 que	 inciden	 en	 la	
toma	de	 decisiones	 sobre	 el	 área	más	 apreciada	 y	 relevante	 para	 la	 ciudad	 y	 su	 configuración	 actual.	 El	
análisis	 comparativo	 de	 estas	 tres	 escalas	 nos	 permitirá	 observar	 las	 condiciones	 actuales	 de	 los	 bordes	
costeros	 de	 la	 ciudad	 de	 Viña	 del	 Mar	 y	 Río	 de	 Janeiro,	 como	 una	 consecuencia	 de	 decisiones	 que	
involucran	al	patrimonio	natural	y	construyen	el	patrimonio	arquitectónico	de	las	ciudades	balnearias.	
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TRABALHO	03:	
Conquistas	e	desafios:	70	anos	de	preservação	do	patrimônio	moderno	no	Brasil	

É	notório	que	o	Brasil,	através	da	ação	do	Serviço	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	(SPHAN,	hoje	
IPHAN)	 foi	pioneiro,	mundialmente,	na	preservação	do	patrimônio	moderno,	a	partir	do	 tombamento	da	
Igreja	de	São	Francisco	de	Assis	da	Pampulha,	em	1947,	apenas	dez	anos	após	a	criação	do	órgão	e	apenas	
quatro	anos	após	a	construção	do	edifício.	As	ações	de	salvaguarda	do	patrimônio	moderno	empreendidas	
pelo	IPHAN,	porém,	estiveram	limitadas,	até	os	anos	1980,	às	obras	dos	principais	protagonistas	da	escola	
carioca,	 como	 Oscar	 Niemeyer,	 Renato	 Soeiro	 e	 Affonso	 Eduardo	 Reidy,	 muitos	 dos	 quais	 foram	
colaboradores	do	próprio	órgão,	como	os	dois	primeiros.		

Somente	 a	partir	 de	meados	dos	 anos	1980	ocorre	uma	ampliação	do	acervo	patrimonial	 tombado	pelo	
IPHAN	 em	 diversas	 frentes,	 com	 a	 inclusão	 de	 obras	 produzidas	 nos	 séculos	 XIX	 e	 XX	 pelos	 imigrantes	
japoneses,	alemães	e	italianos	e	de	terreiros	de	candomblé	que	representam	a	contribuição	dos	africanos	
escravizados	à	cultura	nacional.	No	que	se	refere	ao	patrimônio	moderno,	os	tombamentos	realizados	pelo	
IPHAN	também	se	ampliam,	ainda	que	suavemente,	ao	incorporar	obras	pioneiras	no	Rio	de	Janeiro	e	em	
São	 Paulo,	 como	 a	 Associação	 Brasileira	 de	 Imprensa,	 dos	 irmãos	 Roberto,	 e	 as	 casas	 de	 Gregori	
Warchavchik,	 além	 do	 conjunto	 urbanístico	 de	 Brasília	 e	 de	 outras	 obras	 construídas	 pelo	 próprio	 Lucio	
Costa,	 principal	 responsável	 pela	 definição,	 nas	 décadas	 anteriores,	 dos	 bens	 que	 constituiriam	 o	
patrimônio	cultural	nacional.		

Mais	 recentemente,	 já	no	século	XXI,	o	acervo	de	bens	modernos	 tombados	pelo	 IPHAN	se	amplia	ainda	
mais,	incorporando	obras	de	Luís	Nunes,	no	Recife;	de	Lina	Bo,	em	São	Paulo;	de	Burle	Marx,	no	Recife	e	no	
Rio	de	Janeiro;	de	Rino	Levi	e	outros,	em	São	Paulo;	de	Oswaldo	Bratke,	no	Amapá;	e	mesmo	de	arquitetos	
menos	conhecidos,	como	Fleming	Thiesen	e	Bina	Fonyat,	ambos	em	Salvador,	ou	Marcos	Konder	e	Hélio	
Ribas,	no	Rio	de	Janeiro.		

Apesar	 dessa	 recente	 ampliação	 geográfica	 e	 autoral	 nos	 tombamentos	 promovidos	 pelo	 IPHAN,	 o	
levantamento	 dos	 58	 edifícios	 e	 sítios	modernos	 tombados	 pelo	 órgão	 até	 2017,	 quando	 completou	 80	
anos	 de	 fundação	 e	 70	 anos	 de	 atuação	 na	 proteção	 do	 patrimônio	moderno,	 demonstra	 que	 a	 imensa	
maioria	(91,4%)	destes	bens	está	situada	na	Região	Sudeste	(Rio	de	Janeiro,	São	Paulo	e	Minas	Gerais)	e	no	
Distrito	Federal.	Os	outros	cinco	destes	58	bens	 se	 situam	em	outros	 três	Estados	 (Bahia,	Pernambuco	e	
Amapá).	

Mais	representativo	ainda	é	observar	que,	dos	58	bens	modernos	tombados	pelo	IPHAN,	somente	um	foi	
projetado	por	profissionais	que	não	estavam	sediados	no	Rio	de	 Janeiro	ou	em	São	Paulo:	o	Pavilhão	de	
Verificação	de	Óbitos	de	Luís	Nunes	e	equipe,	no	Recife.		

O	acervo	de	bens	modernos	tombados	pelo	IPHAN	vem	contribuindo,	portanto,	para	a	consolidação	de	um	
discurso	presente	na	maior	parte	da	historiografia	da	arquitetura	moderna	brasileira,	segundo	a	qual	esta	
produção	 se	 restringe	 à	 escola	 carioca	 de	 Costa,	 Niemeyer,	 Reidy	 e	 aos	 arquitetos	 sediados	 na	 capital	
paulista.	Nesta	historiografia,	a	experiência	de	Nunes	no	Recife	nos	anos	1930	aparece	como	um	ponto	fora	
da	curva,	como	a	exceção	que	confirma	a	regra.	
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Tal	levantamento	nos	coloca	algumas	questões:	que	ações	devem	ser	empreendidas	para	garantir	a	efetiva	
preservação	 do	 patrimônio	moderno	 brasileiro,	 com	 toda	 a	 diversidade	 que	 um	 país	 com	 as	 dimensões	
continentais	 e	 a	 variedade	 cultural	 do	 Brasil	 apresenta?	 Como	 incorporar	 a	 arquitetura	 produzida	 nos	
estados	“periféricos”	nas	últimas	décadas	a	esse	acervo	de	bens	tombados,	tal	como	a	obra	produzida	por	
Severiano	 Porto	 no	 Amazonas	 nos	 anos	 1970	 e	 1980	 e	 a	 obra	 de	 Lelé	 na	 Bahia	 e	 em	 outros	 Estados	
(produzidas	 a	 partir	 de	 Salvador)	 entre	 as	 décadas	 de	 1980	 e	 2000,	 ambas	 com	 amplo	 reconhecimento	
nacional	e	internacional?		

Outra	questão	que	 será	objeto	de	 reflexão	neste	artigo	é	que,	 embora	o	 tombamento	 seja	 fundamental	
para	impedir	–	ao	menos	em	tese	–	a	descaracterização	ou	demolição	de	um	determinado	edifício,	além	de	
representar	 seu	 reconhecimento	 como	 obra	 singular	 e	 canônica,	 este	 instrumento	 de	 proteção	 –	 cuja	
trajetória	se	confunde	no	Brasil	com	a	própria	história	das	políticas	patrimoniais	–	não	tem	sido	suficiente	
para	garantir	a	preservação	deste	patrimônio.		

Neste	 sentido,	 merece	 destaque	 a	 realização,	 apenas	 nos	 últimos	 anos,	 de	 uma	 série	 de	 obras	 de	
restauração	 em	 edifícios	 modernos	 protegidos	 que	 vêm	 demonstrando	 os	 desafios	 de	 se	 intervir	 nesta	
categoria	do	patrimônio,	como	aquelas	realizadas	na	Caixa	d’Água	de	Olinda	(2011),	na	Residência	Juscelino	
Kubitschek	em	Belo	Horizonte	(2013),	no	Conjunto	Residencial	do	Pedregulho	no	Rio	de	Janeiro	(2015),	na	
sede	 do	 Instituto	 de	 Arquitetos	 do	 Brasil	 –	 Departamento	 de	 São	 Paulo	 (2015),	 na	 residência	 Castor	
Delgado	Perez	em	São	Paulo	(2016)	e	no	Teatro	Castro	Alves	em	Salvador	(2016).	Merecem	destaque	ainda	
as	 ações	 desenvolvidas	 em	 São	 Paulo	 e	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 a	 partir	 de	 2015,	 com	 recursos	 do	 Programa	
Keeping	it	Modern,	da	Fundação	Getty.	

São	esses	e	outros	avanços	e	desafios	atuais	na	preservação	do	patrimônio	moderno	no	Brasil	que	serão	
discutidos	neste	artigo,	visando	contribuir	na	construção	do	estado-da-arte	sobre	o	tema.	
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TRABALHO	04:	
Panamericanismo,	monumentalismo	y	modernidad:	Chile	y	Brasil	en	1952. 

 

El	 fenómeno	de	 la	patrimonialización	es	 tan	moderno	 como	 la	 agencias	que	 las	promueven,	más	allá	de	
superficiales	 lecturas	 sobre	 su	 aparente	nostalgia,	 pasatismo	y	 reaccionarismo.	 Si	 las	 naciones	modernas	
usan	el	recurso	del	patrimonio	para	narrar	su	origen,	tambien	lo	harán	para	construir	su	destino,	toda	vez	
que	 el	 mito	 identitario	 de	 la	 comunidad	 tiene	 un	 poder	 convocante	 para	 mantener	 la	 teleología	 del	
progreso	en	base	a	una	gobernabilidad	estable.		

En	 ese	 contexto	 el	 incipiente	 desarrollo	 de	 una	 masa	 crítica	 de	 edifición	 moderna	 en	 donde	 la	 elites	
gobernantes	adscriben	un	discurso	asociado	al	higenismo	urbanístico	y	su	racionalismo	formalista,	convive	
con	la	necesidad	de	asociar	la	idea	de	nación	a	ciertas	imágenes	instituyentes	cuya	disponibilidad	está	en	la	
arquitectura	preexsitente.	

A	 partir	 de	 esas	 premisas	 proponemos	 el	 análisis	 de	 dos	 libros	 publicados	 en	 1952	 bajo	 una	 misma	
colección,	 institución	 y	 circusntancia,	 los	 que	 servirán	 de	 fuentes	 primarias	 para	 establecer	 un	 analásis	
comparado	 entre	 las	 agendas	 de	 patrimonialización	 de	 Chile	 y	 Brasil.	 El	 Instituto	 Panamericano	 de	
Geografía	e	Historia,	organismo	especializado	de	la	OEA,	promueve	entre	1950	y	1984	la	publicación	de	15	
libros	 monográficos	 sobre	 el	 patrimonio	 monumental	 de	 los	 países	 asociados.	 Una	 iniciativa	 que	 se	
convierte	 de	 facto	 en	 el	 primer	 diagnóstico	 panamericano	 sobre	 el	 estado	 de	 situación	 de	 la	
implementación	 de	 políticas	 públicas	 orientadas	 a	 la	 identificación	 y	 salvaguardia	 del	 patrimonio	
monumental	de	la	región.		

De	los	primeros	de	esta	serie	destacan	las	monografías	publicadas	sobre	Brasil	y	Chile	en	1952.	La	primera	
bajo	la	autoría	de	Melo	Franco	de	Andrade	y	la	segunda	firmada	por	Roberto	Montandón.	Ambos	autores	
fueron	 activos	 gestores	 del	 patrimonio	 monumental	 en	 cada	 uno	 de	 sus	 países.	 Concentrados	 en	 el	
patrimonio	 monumental	 arqueológico	 y	 colonial	 en	 tanto	 protagonistas	 de	 una	 visión	 consolidada	 del	
patrimonio	 entendido	 como	 el	 activo	más	 importante	 de	 la	 construcción	 identitaria	 del	 Estado	Nacional	
Moderno.		

Ambos	 textos	 se	 inscriben	en	el	 destino	 geopolítico	del	 panamericanismo	durante	 la	Guerra	 Fría,	 el	 cual	
estuvo	 cooptado	 por	 un	 escenario	 postcolonial	 cuyos	 discursos	 líneales	 sobre	 la	 implantación	 de	 una	
agenda	modernizadora	-extractivista	y	excentrizante-	son	puestos	en	tensión,	la	que	se	puede	reconocer	en	
las	agendas	de	diseño	y	producción	de	la	arquitectura	y	las	ciudades	de	ambos	países.		
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TRABALHO	05:	
Discussão	teórica	e	construção	histórica:	o	espaço	cênico	em	Pevsner,	Le	Corbusier	

e	Bardi	

Nas	 diversas	 revisões	 críticas	 sobre	 o	 Modernismo	 e	 no	 ensejo	 teórico	 do	 Pós-Modernismo,	 ambos	
operados	 nos	 anos	 1980	 e	 1990,	 submergiu	 um	 esforço	 de	 compreender,	 e	 muitas	 vezes	 classificar,	 as	
variadas	manifestações	do	plural	 século	XX.	 Sob	muitos	 aspectos,	 buscava-se	entender	 a	 autonomia	e	 as	
especificidades	dos	campos	disciplinares,	bem	como	a	correlação	entre	as	diferentes	formas	de	expressão.	
Um	 dos	méritos,	 talvez	 o	maior,	 dessa	 revisão	 epistêmica	 e	 historiográfica,	 seja	 a	 constatação	 de	 que	 a	
Modernidade	nas	artes	e	na	arquitetura	estava	longe	de	se	constituir	um	bloco	único	e	uniforme,	e	que	até	
mesmo	as	trajetórias	individuais	sofreram	transformações	quando	não	inflexões	substanciais.	

Em	 sua	 antologia,	 Joan	 Ockman	 (1993)	 apontou	 que	 no	 Segundo	 Pós-Guerra	 a	 cultura	 arquitetônica	
ultrapassou	largamente	as	considerações	formais,	técnicas	e	institucionais,	que	passam	a	se	cruzar	de	várias	
maneiras	através	de	modelos	intelectuais,	modos	de	produção	e	modos	de	consumo.	

Cinco	anos	depois,	Michael	Hays	(1998)	definia	a	Teoria	da	Arquitetura	como	a	prática	de	mediação,	em	sua	
potente	atuação	de	relacionar	a	análise	formal	do	objeto	arquitetônico	com	o	seu	contexto	social,	podendo	
negá-lo,	distorcê-lo,	reproduzi-lo	ou	reforçá-lo.	

Este	trabalho	estuda	três	proposições	teóricas	arquitetônicas	modernas	do	Segundo	Pós-Guerra	a	partir	dos	
diferentes	entendimentos	do	que	é	o	teatro,	tanto	a	edificação,	como	o	seu	lugar	de	representação	social.	
São	elas:	

O	entendimento	dos	tipos	na	história	da	edificação	do	teatro	do	historiador	moderno	Nikolaus	Pevsner	em	
seu	trabalho	History	of	Building	Types.	Em	1976,	o	historiador	da	arte	britânico	nascido	alemão,	Nikolaus	
Pevsner	 (1902-1983)	 publicou	 um	 estudo	 no	 qual	 apresenta	 a	 história	 da	 arquitetura	 através	 dos	 tipos	
arquitetônicos,	compreendidos	como	a	função	do	edifício.	No	verbete	Teatro,	Pevsner	recapitula	a	história	
dos	lugares	para	encenações	produzidos	a	partir	do	Renascimento	italiano,	cotejando	com	as	aparições	do	
tema	nos	Tratados.	Apresenta	a	transformação	dos	espaços	cênicos,	suas	volumetrias	e	estruturas,	a	partir	
do	 estudo	 dos	 lugares	 da	 encenação	 (palco)	 e	 do	 público	 (auditorium,	 plateia),	 desconsiderando	 outros	
aspectos	como	as	circulações,	questões	técnicas	e	o	estudo	da	cenografia.		

2.)	A	ideia	de	Síntese	das	Artes	de	Le	Corbusier	que	compreendia	a	edificação	para	encenações	conhecida	
como	Boîte	de	Miracles,	nos	grandes	conjuntos	culturais	que	propôs	a	partir	da	década	de	1950.	A	Boîte	de	
Miracles	 foi	 definida	 como	 um	 cubo	 mágico	 destinado	 a	 espetáculos,	 podendo	 acolher	 conferências	
audiovisuais,	música,	dança,	e	o	que	chama	de	théâtre	spontané.		

3.)	Ao	contrário	de	Corbusier,	 a	arquiteta	 italiana	Lina	Bo	Bardi	 (1914-1992)	 contribuiu	de	 forma	decisiva	
para	a	transformação	do	campo	das	artes	cênicas,	no	Brasil.Em	contato	com	a	vanguarda	teatral	dos	anos	
1950	e	1960,	desde	sua	primeira	montagem	para	a	Ópera	dos	Três	tostões	(1960)	no	Teatro	Carlos	Gomes	
em	 Salvador	 pós-incêndio,	 ela	 soube	 articular	 a	 teoria	 teatral	 brechtiana,	 com	 sua	 própria	 concepção	
arquitetônica.	 A	 relação	 da	 concepção	 cenográfica	 e	 arquitetural	 de	 Lina	 Bo	Bardi,	 especialmente	 para	 o	
Teatro	Oficina,	com	a	dramaturgia	de	Bertold	Brecht.	
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Os	objetivos	deste	trabalho	são:		

i.	demonstrar	através	da	comparação	desses	três	estudos	de	caso	seja	a	concepção	histórica	de	Pevsner,	a	
pretensa	originalidade	dos	conjuntos	culturais	não	construídos	de	Le	Corbusier	e	a	proposições	cenográficas	
de	Lina	Bo	Bardi,	que	a	teoria	arquitetônica	opera	como	a	mediação	da	relação	entre	a	arquitetura	como	
atividade	programática	e	intelectual,	e	o	domínio	do	representacional,	do	simbólico	e	do	social;		

ii.	 baseado	 em	 Jameson	 (1996),	 compreender	 que	 as	 práticas	 teóricas	 de	 diferentes	 campos,	 não	 se	
pretendem	 sínteses	 teóricas,	 mas	 a	 expressão	 e	 interpretação	 dos	 termos	 diferenciados	 através	 de	
analogias	diretas	ou	indiretas;		

iii.	 corroborar	sobre	a	diversidade	de	propostas	e	 reflexões	modernas,	no	âmbito	da	 teoria	arquitetônica,	
sobre	a	abordagem	do	significado	do	Teatro;		

iv,	por	fim,	mas	não	menos	 importante	debater	a	 importância	e	a	repercussão	destas	três	proposições	no	
âmbito	latino	americano.	
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	DISCUSSÃO	TEÓRICA	E	CONSTRUÇÃO	HISTÓRICA:	BRASIL	E	CHILE	

THEORETICAL	DEBATE	AND	HISTORICAL	CONSTRUCTION:	BRAZIL	AND	CHILE.	

DISCUSIÓN	TEÓRICA	Y	CONSTRUCCIÓN	HISTÓRICA:	BRASIL	Y	CHILE	

EIXO	TEMÁTICO:	PATRIMÔNIO,	CULTURA	E	IDENTIDADE		
	
Este	simpósio	reúne	pesquisadores	do	Chile	e	Brasil,	e	se	inclui	nos	trabalhos	em	andamento	da	proposta	
de	rede	de	pesquisa	apoiada	pelo	CONICYT	–	Comisión	Nacional	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica	do	
Chile,	pelo	Centro	de	Patrimônio	Cultural	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Chile,	pelo	Programa	de	
Pós-Graduação	em	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Presbiteriana	de	Mackenzie,	São	Paulo	e	pelo	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Urbanismo	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro.	A	Rede	assim	
estabelecida	visa	promover	um	amplo	intercâmbio	de	experiências	e	conhecimentos	entre	profissionais	
chilenos	e	brasileiros	filiados	a	várias	universidades,	centros	de	pesquisa,	institutos	patrimoniais	e	entidades	
culturais	que	atuam	no	domínio	do	patrimônio	urbano	e	arquitetônico	de	ambos	países.	Tem	como	foco	
principal	o	reconhecimento	cultural	dos	exemplares	arquitetônicos,	urbanos	e	paisagísticos	da	arquitetura	
moderna,	visando	a	produção	de	critérios	objetivos	para	sua	valorização	e	preservação,	entendendo-os	
como	parte	de	uma	dimensão	ativa	da	construção	do	patrimônio	e	identidade	cultural	de	cada	nação.	Nesta	
primeira	etapa	da	pesquisa	a	Rede	se	propõe	colaborar	na	construção	de	um	"estado	da	arte"	binacional,	a	
ser	organizado	através	de	estruturas	teóricas	e	interpretativas	atualizadas	e	contemporâneas,	que	
eventualmente	venham	a	permitir	o	estabelecimento	de	critérios	de	valorização	patrimonial	de	edifícios	
isolados,	e/ou	conjuntos	de	edifícios	e/ou	de	fragmentos	urbanos.		

Na	construção	desse	estado	de	arte	binacional	sobre	a	historiografia	sobre	arquitetura	moderna	no	Chile	e	
no	 Brasil	 uma	 das	 etapas	 propostas	 é	 a	 compilação	 de	 um	 quadro	 sinótico	 de	 termos,	 datas	 e	 ações	
significativas	(linha	do	tempo)	com	vistas	à	montagem	de	uma	antologia	de	textos,	produzidos	nos	séculos	
20	 e	 21,	 no	 Chile	 e	 o	 Brasil,	 que	 tenham	 colocado	 em	 discussão	 os	 escopos,	 estratégias	 e	 políticas	
empregadas	 para	 a	 valorização	 cultural,	 oficial	 ou	 não,	 do	 patrimônio	 arquitetônico	 e	 urbano	moderno.		
Outro	objetivos	é	buscar	identificar	e	examinar	criticamente	as	narrativas	históricas	que	tenham	colaborado	
na	 construção	 de	 visões	 panorâmicas	 amplas	 sobre	 períodos	 de	 longo	 prazo,	 de	 maneira	 a	 propiciar	 a	
construção	de	termos	comparativos	que	permitam	a	proposição	de	uma	discussão	binacional	ativa	sobre	a	
dimensão	 patrimonial	 da	 arquitetura	 e	 complexos	 urbanos	 do	 período	moderno,	 conforme	 é	 entendida,	
primordialmente,	 nos	 ambientes	 acadêmicos	 de	 discussão	 aberta	 e	 crítica.	 Outrossim,	 a	 Rede	 também	
pretende	 promover	 uma	 discussão	 e	 debate	 que	 possa,	 de	 maneira	 crítica	 e	 embasada,	 atravessar	 as	
fronteiras	 acadêmicas	 e	 envolver	 pessoas	 e	 instituições	 comprometidas	 com	 a	 proteção	 do	 patrimônio	
arquitetônico	e	urbano	em	ambos	países.		

Entende	que	o	reconhecimento		e	a	comparação	das	experiências	nacionais	do	Chile	e	do	Brasil	no	trato	da	
valorização	 e	 preservação	 das	 obras	 da	 arquitetura,	 urbanismo	 e	 paisagismo	modernos	 poderá	 abrir	 um	
espaço	rico	e	fértil	de	debates	com	o	mútuo	aprendizado	das	respectivas	semelhanças	e	diferenças,	e	com	o	
aporte	que	o	“olhar	estrangeiro”	é	capaz	de	promover	para	a	revisão	crítica	e	referenciada	dessa	tradição	
de	quase	um	século	de	produção	e	reconhecimento	sobre	o	patrimônio	arquitetônico	moderno.	

Horacio	 Torrent	 e	 Rodrigo	 Ruz	 recordam	 em	 “Arquitectura	 moderna,	 desarrollo	 y	 patrimonialización:		
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practica	 regional	 en	 el	 norte	 de	 Chile”	 que	 a	 questão	 do	 passado	 como	 problema	 teórico	 e	 prático	 é	
contemporânea	 das	 práticas	 da	 arquitetura	 moderna	 dos	 anos	 1930-40	 no	 Brasil,	 com	 exemplos	
importantes	mas	nem	 tão	hegemônicos,	no	Chile,	 e	que	o	 impulso	de	patrimonialização	do	moderno	vai	
ocorrer	 mais	 fortemente	 a	 partir	 dos	 anos	 1950-60	 o	 projeto	 modernizador	 para	 o	 norte	 do	 Chile	 vai	
trabalhar	 simultaneamente	 a	 questão	 da	 valorização	 da	 cultura	 do	 altiplano	 a	 par	 da	 introdução	 da	
arquitetura	moderna	como	veículo	de	ressignificação	cultural	e	urbana.	Nesse	estudo	de	caso,	destaca-se	
tanto	a	questão	da	relação	historiográfica	com	o	passado	arcaico	ou	colonial	como	o	aporte	da	arquitetura	
moderna	 como	 projeto	 nacional.	 	 Flavia	 Brito	 do	 Nascimento,	 em	 “A	 construção	 da	 ideia	 de	 patrimônio	
moderno	no	Brasil”	discute	as	ações	do	IPHAN	e	dos	órgãos	estaduais	e	municipais	desde	1940	até	2007,	
problematizando	 suas	 ações	 e	 desentranhando	 os	 entrelaçamentos	 entre	 historiografia	 e	 patrimônio,	
debatendo	 criticamente	 sobre	 os	 crivos	 teóricos	 e	 práticas	 discursivas	 do	 patrimônio	 no	 Brasil.	 Hugo	
Mondragón	 e	 Guillermo	 Rojas	 Alfaro	 tratam,	 em	 “Las	 huellas	 del	 capital:	 vivenda	 en	 altura,	 ciudad	 y	
patrimônio”,	 de	 tema	pouco	habitual	 nas	 discussões	 acadêmicas.	Embora	 as	 relações	 entre	patrimônio	 e	
Estado,	e	entre	patrimônio	e	religião,	já	venham	sendo	bastante	estudadas,	as	relações	entre	patrimônio	e	
os	produtos	da	cidade	do	capital	não	receberam	ainda	a	devida	atenção.	Com	isso,	valorizam-se	sempre	e	
apenas	 obras	 singulares	 de	 arquitetos	 excepcionais	 e/ou	 grandes	 intervenções	 urbanas	 e	 habitacionais	
promovidas	 pelo	 estado.	 O	 trabalho	 pretende	 discutir	 as	 questões	 postas	 pela	 busca	 de	 valorização	 do	
patrimônio	 residencial	 cotidiano	 da	 produção	 imobiliária	 privada,	 que	 conforma	 a	 maioria	 das	 cidades	
latino-americanas	 atuais.	Umberto	 Bonomo,	 Shakti	 Feyerhake,	 em	 “Grandes	 Conjunto	 Habitacionales	 en	
Santiago:	historiografia,	identidade	e	intervenciones”	debatem	sobre	o	processo	variável	de	des/valorização	
dos	 grandes	 conjuntos	 habitacionais	 ao	 longo	 das	 décadas,	 e	 a	 paulatina	 construção	 de	 seu	 valor	
historiográfico,	refutando	avaliações	imprecisas	e	prejudicadas.	Relata	também	como	vêm	trabalhando	em	
iniciativas	 para	 a	 consolidação	 das	 comunidades	 que	 os	 habitam,	 promovendo	 intervenções	 em	 seus	
espaços	 públicos	 e	 coletivos,	 considerando	 que	 sua	 preservação	 é	 indissociável	 da	 consolidação	 de	 seus	
entornos	 urbanos.	 Ana	 Gabriela	 Godinho	 Lima	 e	 Ruth	 Verde	 Zein	 abordam,	 em	 “Não	 somos	 arquitetas	
fáceis”,	questões	práticas	e	teóricas	sobre	a	valorização	e	inclusão	da	produção	moderna	realizada	por,	ou	
com	a	participação	de	mulheres	arquitetas,	em	especial	no	caso	de	Chile	e	Brasil.	Debatem,	também	sobre	
de	que	maneira	seria	possível	atualizar	e	ampliar	criticamente	as	construções	historiográficas	correntes	e	
canônicas,	 para	 que	 o	 esforço	 da	 salvaguarda	 do	 patrimônio	 cultural	 da	 arquitetura	 moderna	 não	 siga	
limitado	à	louvável,	mas	insuficiente,	preservação	das	obras	dos	heróis	(e	heroínas)	consagrados.	

Este	 simpósio	 se	 conjuga	 com	 o	 simpósio-espelho	 paralelo	 (Discussão	 teórica	 e	 construção	 histórica:	
Brasil	e	Chile,	coordenado	por	Maria	Cristina	Cabral),	ambos	coordenados	por	profissionais	de	instituições	
acadêmicas	brasileiras	ligadas	à	Rede,	reunindo	pesquisadores/as	brasileiros/as	e	chilenos/as	ligados	tanto	
às	instituições	promotoras	da	rede	como	a	outras	instituições	e	universidades,	de	ambos	países,	visando	a	
possibilidade	de	futura	de	expansão	da	rede	em	cada	país,	e	eventualmente,	em	toda	América	Latina.		 	
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TRABALHO	01:	

Arquitectura	moderna,	desarrollo	y	patrimonialización:		practica	regional	en	el	
norte	de	Chile	

La	 consideración	del	 pasado	 como	problema	 teorico	 y	práctico	 fue	 contemporánea	a	 la	 instalación	de	 la	
arquitectura	moderna	en	muchos	 casos	en	América	 Latina.	Así,	 contemporaneamente	al	 establecimiento	
de	una	nueva	arquitectura,	los	arquitectos	modernos	asumieron	el	reconocimiento	del	patrimonio	local	en	
un	proceso	paulatino	y	simultáneo	que	apreciaba	las	formas	de	las	manifestaciones	culturales	del	pasado	–
arcaico,	 particular	 o	 más	 lejano-	 a	 la	 vez	 que	 postulaba	 la	 generación	 de	 las	 nuevas	 formas	 de	 la	
arquitectura	moderna.	 Esta	 situación	 fue	 reconocida	 tanto	 en	 Brasil,	 rincipalmente	 por	 Lucio	 Costa,	 –	 y	
quedó	registrada	historiográficamente	en	la	relación	que	Kidder	Smith	y	Goodwin	propusieron	en	1943.	En	
Chile,	 la	 mejor	 manifestación	 la	 propuso	 Sergio	 Larraían	 García	 Moreno,	 cuando	 instaló	 la	 Escuela	 de	
Arquitectura	de	la	Universidad	Católica	en	una	casa	patronal	del	siglo	XVII	y	su	propia	residencia	en	la	casa	
aledaña.	 	 Pero	 en	 Chile,	 las	 concepciones	 de	 los	 organismos	 a	 cargo	 de	 la	 consideración	 patrimonial	
estuvieron	 lejanas	 o	 fueron	 fuertemente	 contrarias	 a	 la	 arquitectura	 moderna.	 Sin	 embargo,	 tanto	
institucionalmente	 –por	 el	 Colegio	 de	 Arquitectos-,	 como	 en	 el	 ámbito	 profesional,	 fue	 particular	 el	
reconocimiento	 al	 pasado	 colonial	 como	 parte	 constitutiva	 de	 proyecto	 que	 la	 arquitectura	 moderna	
implicaba.	

El	mismo	reconocimiento	se	propuso	desde	mediados	de	los	años	50’s	y	principalmente	sobre	fines	de	los	
60’s	y	principios	de	los	70’s,	en	el	norte	del	pais,	con	la	instauración	de	un	proyecto	modernizador,	que	uvo	
en	su	centro	al	desarrollo	 regional.	 La	 Junta	de	Adelanto	de	Arica,	a	 la	vez	que	promovió	 la	arquitectura	
moderna	como	vehiculo	de	significavción	cultural	urbana,	asumió	tambien	la	consideración	del	patrimonio.,	
como	parte	escencial	de	proceso	de	desarrollo	regional.	

Las	 propuestas	 de	 consideración	 de	 las	 zonas	 relegadas	 historicamente	 del	 altiplano,	 el	 reconocimiento	
paulatino	del	valor	del	patrimonio	en	sentido	turístico	y	las	posibilidades	de	fomento	de	una	red	territorial	
en	tal	sentido	fueron	claves	en	esta	intención.	Asimismo,	la	consideración	de	un	pasado	arcaico,	manifiesto	
en	las	exploraciones	arqueológicas	que	se	promovieron,	y	el	horizonte	cultural	de	establacer	a	la	ciudad	y	la	
región	 como	 centro	 de	 desarrollo	 del	 conocimiento	 patrimonial,	 con	 el	 establecimiento	 de	 centros	 de	
estudio	y	museos	a	nivel	 internacional	 fueron	fundamentales.	La	ponencia	se	propone	presentar	 tanto	 la	
relación	historiográfica	 entre	pasado	 arcaico	o	 colonial	 y	 arquitectura	moderna	 en	 el	 encuadre	nacional,	
como	us	concretización	particular	en	el	caso	del	desarrollo	regional	de	Arica.		
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TRABALHO	02:	

A	construção	da	ideia	de	patrimônio	moderno	no	Brasil	

A	construção	da	 ideia	de	patrimônio	moderno	no	Brasil	 finca	 raízes	na	 tradição	do	movimento	moderno	
nacional,	que	desde	o	Estado	Novo	passou	a	protagonizar	ações	de	preservação	por	meio	do	instituto	do	
tombamento.	A	arquitetura	moderna,	legitimada	pelos	protagonistas	do	moderno,	figurou	entre	a	listagem	
de	bens	tombados	desde	muito	cedo,	com	muitas	das	obras	recém-inauguradas.	Desde	então,	o	patrimônio	
nacional	 e	 suas	 atribuições	 de	 valor	 estão	 imiscuídos	 na	 trama	 da	 arquitetura	 moderna,	 cujas	 práticas	
foram	 ditadas	 por	 parâmetros	 e	 visões	 de	 mundo	 do	 grupo	 que	 com	 muita	 engenhosidade	 e	 talento	
profissional	e	político	logrou	realizar	seu	projeto	de	arquitetura	e	urbanismo	junto	ao	Estado.	Com	Gustavo	
Capanema	à	frente	do	MES,	os	modernistas	encontraram	lugar	no	estado	getulista	e	o	Iphan,	com	relação	à	
área	 da	 educação,	 terá	 certa	 autonomia	 no	 âmbito	 das	 políticas	 gerais	 do	 período,	 funcionando	 como	
espaço	 privilegiado.	 O	 estabelecimento	 da	 instituição	 nacional	 encarregada	 de	 cuidar	 do	 patrimônio	
histórico	 e	 artístico	 teve	 como	 pensadores	 e	 articuladores	 intelectuais	 do	 modernismo	 como	Mário	 de	
Andrade,	 Rodrigo	 Melo	 Franco	 de	 Andrade,	 Carlos	 Drummond	 de	 Andrade	 e	 Lucio	 Costa.	 	 Tradição	 e	
modernidade	formaram	unidade	na	defesa	do	patrimônio	nacional	e	conformaram	sua	identidade.	

O	 patrimônio	moderno	 construiu-se	 no	 Brasil	 a	 partir	 dos	 comprometimentos	 dos	 arquitetos	modernos	
com	 a	 preservação,	 cujas	 práticas	 seletivas	 percorrerão	 caminhos	 argumentativos	 próprios,	 focados	 da	
arquitetura	de	matriz	corbusiana,	e,	servindo	como	argumentos	de	afirmação	historiográfica.	A	arquitetura	
moderna	e	sua	afirmação	no	campo	cultural	e	arquitetônico	adquirira	em	1930	status	de	batalha	durante	a	
passagem	de	Costa	pela	direção	da	ENBA,	à	qual	se	seguiu	a	contenda	com	José	Marianno	Filho.	A	partir	
daí,	 passos	 substanciais	 foram	 dados	 em	 favor	 da	 consolidação	 do	 grupo	 moderno,	 com	 protagonismo	
costiano	na	prancheta	e	nas	letras.	A	tomada	de	lugar	no	campo	do	patrimônio	histórico	e	artístico	nacional	
será	grande	fronteira	conquistada	pelos	arquitetos	modernos,	conquista	esta	inseparável	da	valoração	pelo	
próprios	da	arquitetura	moderna.	

A	 arquitetura	moderna	 brasileira	 enquanto	 patrimônio	 está	 diretamente	 envolvida	 nos	 posicionamentos	
teóricos	nacionais	da	história	da	preservação,	cujos	protagonistas	eram	os	mesmos.	Os	processos	seletivos	
e	de	atribuição	de	valor	são	tributários	das	práticas	patrimoniais,	fundadas	em	critérios	estético-estilísticos	
estabelecidos	 pela	 narrativa	 arquitetônica.	 A	 preservação	 do	 moderno	 edificado	 desde	 os	 primeiros	
momentos	 do	 Iphan	 foi	 guiada	 e	 respaldada	 pela	 história	 da	 arquitetura	 dita	 canônica,	 cuja	 afirmação	
assumiu	 sentido	 de	 batalha	 intelectual.	O	 que	 interessou	 preservar	 está	 diretamente	 relacionado	 com	 a	
trama	narrativa	e	com	a	versão	da	arquitetura	nacional	então	construída.		

Se	nas	ações	do	Iphan	existe	íntima	relação	entre	a	arquitetura	que	se	considerou	relevante	de	salvaguarda	
e	 a	 escrita	 da	 história	 dessa	 mesma	 arquitetura,	 na	 proteção	 da	 arquitetura	 moderna	 tais	 relações	
tornaram-se	 operativas.	 Os	 arquitetos	 modernos	 lançaram	 mão	 do	 tombamento	 como	 recurso	 de	
afirmação	 da	 arquitetura	 defendida	 como	 garantia	 da	materialidade	 e	 prova	 de	 originalidade	 não	 só	 às	
gerações	futuras,	mas	às	ameaças	do	presente.	

A	 preocupação	 com	 a	 autenticidade	 e	 integridade	 das	 obras	 do	 movimento	 moderno,	 os	 critérios	 de	
seleção	 fundamentados	 na	 historiografia	 e	 nos	 saberes	 técnicos	 dos	 arquitetos	 e	 a	 valoração	 das	 obras	
monumentais	 foram	referência	nos	 tombamentos	do	 Iphan.	Os	arquitetos	das	 instituições	de	patrimônio	
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no	papel	 também	de	herdeiros	da	 tradição,	 garantiam	a	 integridade	dos	 vestígios	materiais	 da	narrativa	
arquitetônica	 nacional	 e	 os	 tombamentos	 produziam	a	 história.	 A	 valoração	do	movimento	moderno	no	
Iphan	 e,	 no	 geral,	 pelos	 órgãos	 estaduais	 tendeu	 à	 perpetuação	 das	 práticas	 do	 “velho	 patrimônio”.	 A	
articulação	discursiva	dos	arquitetos	modernos	da	repartição,	liderados	por	Lucio	Costa,	foi	assaz	poderosa	
e	 pregnante.	 A	 hegemonia	 construída	 pela	 ação	 inicial	 do	 Iphan	 foi	 tornada	 memória	 social	 e	 fixou	 na	
lembrança	dada	imagem	tradicional	de	patrimônio.	Mesmo	com	tantas	transformações,	os	arquitetos	dos	
órgãos	 de	 patrimônio	 ou	 fora	 deles	 buscaram	 representar	 o	 Brasil	 conforme	 idealizado	 por	 meio	 da	
atribuição	 estética	 e	 de	 características	 nacionais	 às	 construções	 identificadas,	 mesmo	 que	 não	 fossem	
exatamente	coloniais.	

As	bases	de	preservação	que	se	constroem	ainda	nos	anos	1940	e	dão	o	lastro	teórico	para	as	preservações	
futuras.	A	construção	de	memória	do	moderno	no	Brasil	se	firmará	nos	anos	1980,	no	momento	em	que	a	
crise	de	 sua	 linguagem	está	posta.	A	partir	 da	década	de	1990,	 quando	a	 arquitetura	moderna	entra	na	
agenda	 de	 preocupações	 patrimoniais	 em	 nível	 internacional,	 a	 construção	 do	 moderno	 excepcional	 e	
monumental	 se	 seguirá,	mesmo	nas	 ações	mais	 regionais.	Obras	 icônicas,	 exaltação	do	passado	heroico,	
personificação	dos	grandes	nomes	e	fetichização	das	edificações	serão	reforçadas	pelo	mundo	patrimonial,	
às	expensas	dos	muitos	movimentos	em	favor	da	ampliação	de	conhecimento	e	da	construção	de	visões	
críticas	e	múltiplas	de	suas	realizações.	

O	 presente	 artigo	 pretende	 discutir	 a	 construção	 da	 ideia	 de	 patrimônio	moderno	 no	 Brasil	 a	 partir	 das	
ações	 do	 Iphan	 -	 Instituto	 do	 Patrimônio	 Histórico	 e	 Artístico	 Nacional	 e	 outros	 casos	 estaduais	 e	
municipais.	 Problematizando	 as	 primeiras	 ações	 e	 os	 entrelaçamentos	 entre	 historiografia	 e	 patrimônio,	
pretende-se	colocar	em	debate	os	crivos	teóricos	e	as	práticas	discursivas	do	patrimônio	no	Brasil,	indo	das	
primeiras	 ações	 em	 1940	 até	 tombamentos	 icônicos	 como	 os	 da	 obra	 completa	 de	Oscar	 Niemeyer	 em	
2007,	por	ocasião	de	seu	centenário.		
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TRABALHO	03:	
Las	huellas	del	capital:	vivenda	en	altura,	ciudad	y	patrimônio	

La	 relación	 entre	 especulación	 inmobiliaria	 y	 patrimonio	 ha	 sido	 poco	 estudiada.	 Por	 alguna	 razón,	 las	
valoraciones	patrimoniales	de	la	producción	arquitectónica	de	mediados	del	siglo	XIX	y	hasta	los	años	1970	
han	tendido	a	privilegiar	la	exploración	de	las	superficies	de	contacto	entre	patrimonio	y	Estado	e	incluso	
entre	patrimonio	y	religión,	pero	la	relación	entre	patrimonio	y	especulación	inmobiliaria	ha	permanecido	
más	bien	inexplorada.	

Según	Marshall	Berman1,	fue	el	propio	Marx	quien	llamó	la	atención	sobre	la	belleza	de	los	artefactos	que	
la	 práctica	 capitalista	 habría	 introducido	 en	 el	 ambiente	 construido	 a	 través	 de	 obras	 como	 puentes,	
canales,	hangares,	silos,	muelles,	estaciones,	etc.	Y	según	el	mismo	Berman,	fue	Marx	el	que	apuntó	con	su	
dedo	acusador	hacia	aquellos	dueños	del	capital	que,	enceguecidos	por	la	codicia,	no	tuvieron	ojos	para	ver	
la	 belleza	 que	 ellos	 mismos	 habían	 creado	 en	 su	 carrera	 por	 perfeccionar	 el	 proceso	 producción-
distribución-consumo.	

Ceguera	es	también	la	figura	elegida	por	algunos	historiadores	para	interpretar	uno	de	los	pocos	episodios	
de	 la	 arquitectura	moderna	 en	 que	 se	 aborda	 la	 relación	 entre	 especulación	 inmobiliaria	 y	 arquitectura.	
Nos	 referimos	 a	 la	 Escuela	 de	 Chicago.	 En	 la	 mayoría	 de	 las	 narraciones	 históricas2,	 los	 ingenieros	 y	
arquitectos	norteamericanos	de	finales	del	siglo	XIX	que	inventaron	el	rascacielos,	 la	grilla	estructural	y	 la	
planta	libre,	permanecieron	ciegos	frente	a	sus	descubrimientos,	por	comportarse	como	lacayos	al	servicio	
de	 los	 señores	 del	 capital:	 los	 comerciantes	 y	 especuladores	 inmobiliarios	 que	 reconstruyeron	 Chicago	
después	del	Gran	Incendio.	

El	edificio	de	vivienda	en	altura	baja	y	media,	desarrollado	predio	a	predio,	con	capitales	privados,	para	las	
clases	medias,	 es	 un	 ausente	 de	 los	 debates	 sobre	 patrimonio	 arquitectónico	 y	 urbano.	 En	 su	 contra	 ha	
jugado	 el	 hecho	 que,	 en	 dichos	 debates	 se	 ha	 privilegiado	 la	 valoración	 patrimonial	 de	 los	 grandes	
conjuntos	habitacionales	para	 las	 clases	populares,	desarrollados	por	 iniciativas	estatales,	bajo	gobiernos	
socialdemócratas,	en	tanto	vestigios	del	debate	sobre	la	vivienda	en	el	siglo	XX.	

Prueba	de	esto	es	que,	a	pesar	de	que	UNESCO	comenzó	el	programa	de	Patrimonio	Moderno	en	2001,	de	
los	 1073	 Sitios	 de	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad,	 27	 son	 declarados	 como	 modernos	 y	 de	 ellos	 sólo	 el	
conjunto	de	edificios	residenciales	que	compone	 la	Ciudad	Blanca	de	Tel	Aviv	es	el	producto	de	encargos	
privados	 descentralizados.	 Esto	 nos	 sitúa	 en	 una	 discusión	 en	 la	 que	 los	 interlocutores	 validados	 por	
UNESCO	 como	 patrimoniales,	 son	 valorados	 en	 su	 mayoría	 por	 ser	 obras	 singulares	 de	 arquitectos	
excepcionales	de	la	modernidad3	o	en	su	defecto,	por	ser	grandes	intervenciones	urbanas	promovidas	por	
el	estado4.	

																																																													
1	Berman,	M.	“Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad”.	Siglo	XXI	Editores.	1991.	
2	Al	respecto	es	emblemático	el	texto	de	Rowe.	C.	“La	estructura	de	Chicago”	en	“Manierismo	y	arquitectura	moderna”.	Editorial	
Gustavo	Gili,	S.	L.,	Barcelona,	1999	
3	Como	la	obra	arquitectónica	de	Le	Corbusier,	el	edificio	de	la	Bauhaus	en	Dessau	de	Gropius,	la	Casa	Schröder	de	Rietveld,	la	casa	
Tugendhat	de	Mies	Van	der	Rohe	o	la	obra	de	Victor	Horta.	
4	Como	la	reconstrucción	del	centro	de	Le	Havre	por	Auguste	Perret	o	Brasilia,	en	su	conjunto	planificado	por	Costa	y	Niemeyer.	
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Esto	 puede	 entenderse	 como	 una	 respuesta	 a	 la	 baja	 valoración	 por	 parte	 del	 público	 general	 de	 estas	
obras	 de	 patrimonio	 más	 cotidiano,	 que	más	 que	 representar	 ejemplos	 paradigmáticos	 de	 arquitectura	
moderna,	constituyen	fragmentos	de	ciudad	vigentes	y	espacios	habitados	dinámicos	en	un	estadio	de	 la	
arquitectura	que	permite	el	cambio	y	la	apropiación	para	su	goce.		

En	el	ámbito	local,	las	investigaciones	y	publicaciones	sobre	este	tema	son	escasas5,	a	pesar	de	que	grandes	
porciones	de	las	ciudades	chilenas,	algunas	de	gran	valor	urbanístico,	han	sido	construidas	con	edificios	de	
vivienda	edificados	predio	a	predio,	que	en	su	conjunto	constituyen	vestigios	fundamentales	de	una	parte	
de	la	historia	del	siglo	XX	chileno.	

Esta	ponencia	muestra	los	resultados	del	proceso	de	inventario	y	registro	de	edificios	de	viviendas	en	altura	
baja	y	media,	desarrollados	predio	a	predio,	 con	capitales	privados	en	comunas	de	Santiago	entre	1920-
19706.	Se	trata	de	mostrar	cómo	la	relación	virtuosa	entre	el	pequeño	y	mediano	capital	y	la	arquitectura	
moderna,	 dio	 lugar	 a	 la	 creación	 de	 obras	 de	 arquitectura	 y	 entornos	 urbanos	 singulares,	 de	 gran	 valor	
artístico	 y	 ambiental,	 los	 cuales	 desafían	 y	 plantean	 un	 interrogante	 a	 los	 marcos	 de	 referencia	 que	
convencionalmente	se	utilizan	para	pensar	el	patrimonio.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
5	Téllez,	A.	Molina,	C.	“Residencias	modernas:	habitar	colectivo	en	el	centro	de	Santiago.	1930-1970”	ediciones	Universidad	Diego	
Portales.	Santiago,	2009	
6	El	proceso	de	inventario	y	registro	de	cerca	de	50	edificios	ubicados	en	la	comuna	de	providencia,	se	ha	realizado	con	alumnos	del	
Taller	de	Investigación	impartido	por	los	autores	en	la	Escuela	de	Arquitectura	de	la	UC.	
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TRABALHO	04:	
Grandes	Conjunto	Habitacionales	en	Santiago:	historiografia,	identidade	e	

intervenciones	
	

A	 lo	 largo	 de	 esta	 ponencia	 se	 presenta	 el	 proceso	 de	 valoración	 cambiante	 que	 ha	 afectado	 a	 los	
principales	 conjuntos	 habitaciones	 construidos	 en	 Santiago.	 En	 especial	 modo	 se	 hace	 referencia	 a	 las	
experiencias	de	la	Unidad	Vecinal	Presidente	Frei,	 la	Unidad	Vecinal	Exequiel	González	Cortés	y	 la	Unidad	
Vecinal	Portales.	Estos	casos	han	pasado	de	ser	considerados	un	ejemplo	de	ciudad	y	sociedad	moderna,	a	
ser	vistos	como	un	error	urbano	y	social,	en	distintos	momentos	de	su	historia.		

Hoy	estas	experiencias	están	siendo	objeto	de	importantes	proyectos	de	investigación	e	intervención	que	
tienen	como	objetivo	su	recuperación	arquitectónica,	espacial	y	por	supuesto	también	social.	Además	de	
ello,	 en	 la	 actualidad	 se	 han	 generado	múltiples	 instancias	 de	 discusión	 y	 debate	 sobre	 la	 necesidad	 de	
declararlos	 como	 patrimonio	 y	 protegerlos	 bajo	 algunos	 de	 los	 grados	 de	 protección	 existentes	 en	 la	
normativa	chilena.		

Frente	al	proceso	de	fluctuación	y	valoración	cambiante	de	sus	atributos,	surgen	algunas	preguntas:	¿Qué	
ha	llevado	al	deterioro	de	estas	propuestas	emblemáticas	en	términos	arquitectónicos	y	urbanos?	¿Cuáles	
son	 las	operaciones	que	 se	han	 llevado	a	 cabo	en	 los	últimos	años	y	 cómo	han	contribuido	a	 rescatar	el	
valor	de	estas	propuestas?	¿Qué	ámbitos	específicos	de	estos	entornos	urbanos	están	siendo	recuperados	
y	bajo	que	estrategias	operan	estas	iniciativas?	

La	 hipótesis	 que	 responde	 a	 las	 preguntas	 planteadas	 es	 que	 los	 Grandes	 Conjuntos	 Habitacionales	 de	
Santiago	en	los	últimos	años	han	sido	intervenidos	desde	tres	ejes	temáticos	diferentes,	que	al	articularse,	
constituyen	una	estrategia,	por	medio	de	la	cual	intervienen	sobre	ellos	tanto	el	aparato	institucional,	como	
entorno	académico	y	también	la	sociedad	civil.		

El	primer	eje	de	intervención	es	la	construcción	del	valor	historiográfico	de	las	obras.	Esta	construcción	se	
enfoca	en	el	desarrollo	de	investigaciones	de	carácter	histórico,	arquitectónico	y	urbano,	que	tienen	como	
objetivo	 documentar	 los	 proyectos	 y	 posicionarlos	 como	 parte	 de	 un	 relato	 cultural	 mayor.	 Esta	
construcción	 historiográfica	 en	 muchos	 casos	 refuta	 juicios	 imprecisos	 y	 parciales	 construidos	 en	 las	
décadas	 anteriores,	 que	 contribuyeron	 a	 construir	 un	 estigma	 en	 muchos	 casos	 injustificado	 y	 que	 ha	
afectado	tanto	física	como	socialmente	las	obras	que	hoy	están	siendo	recuperadas.		

El	 segundo	 eje	 lo	 constituye	 una	 serie	 de	 incitativas	 focalizadas	 a	 la	 consolidación	 de	 la	 comunidad	 que	
habita	 estos	 entornos	 urbanos	 específicos.	 Desde	 talleres	 participativos,	 en	 los	 cuales	 se	 comparten	
experiencias	 de	 vida,	 historias	 y	 recuerdos;	 a	 verdaderas	 publicaciones	 (libros,	 folletos,	 revistas,	 páginas	
web,	 etc.)	 u	 organizaciones	 comunitarias,	 que	 logran	 afianzar	 la	 identidad	 de	 las	 comunidades	 que	 allí	
habitan.	En	estos	relatos,	 la	arquitectura	y	las	ideas	a	veces	radicales	de	los	proyectos	en	cuestión,	son	el	
escenario	de	modelos	de	vida	particulares	profundamente	valorados	por	sus	habitantes.			

El	tercer	eje	se	refiere	a	la	intervención	de	los	espacios	públicos	y	colectivos,	que	por	medio	del	actuar	de	
programas	 ministeriales	 o	 de	 incitativas	 de	 autogestión	 propias	 de	 las	 comunidades	 están	 aportando	 a	
mejorar	los	espacios	comunes	de	las	obras.		
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Estos	 tres	 ejes	 de	 análisis	 conforman,	 como	 se	 ha	 dicho,	 una	 metodología	 compleja	 de	 recuperación	
patrimonial,	que	de	forma	implícita	-en	algunos	casos	más	que	en	otros-,	ha	dado	muy	buenos	resultados	
en	el	proceso	de	conservación	y	revitalización	de	las	obras.		

El	 sentido	 del	 trabajo	 que	 se	 presenta	 es	 contribuir	 a	 consolidar	 esta	 manera	 de	 intervenir	 entornos	
urbanos,	consolidando	un	camino	de	buenas	prácticas	que	se	pueden	replicar	en	otros	casos	a	lo	largo	de	
Chile.	 El	 trabajo	 que	 aquí	 se	 ofrece	 es	 entendido	 también	 como	 un	 aporte	 al	 debate	 teórico	 sobre	 la	
arquitectura	y	el	urbanismo	moderno,	y	su	capacidad	de	construir	modelos	sociales,	culturales	y	urbanos	
todavía	vigentes	y	representativos	de	la	vida	metropolitana.	Por	último,	este	estudio	pretende	aportar	a	la	
toma	de	conciencia	por	parte	las	instituciones	a	cargo	de	la	protección	patrimonial	a	nivel	local	y	nacional,	
sobre	la	necesidad	de	proteger	la	forma	de	vida	y	la	arquitectura	de	los	grandes	conjuntos	habitacionales	
modernos.		
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TRABALHO	05:	
Não	somos	arquitetas	fáceis	

No	 recente	 filme	 francês	 “Je	 ne	 suis	 pas	 un	 homme	 facile”	 (2018)	 dirigido	 por	 Éléonore	 Pourriat,	 uma	
comédia	de	argumento	divertido	se	torna	uma	situação	desconfortável.	O	personagem	Damien,	construído	
sobre	clichés	machistas	 (cantadas	às	mulheres,	 carrão	espalhafatoso,	 comentários	depreciativos	 sobre	as	
colegas...),	 cabeceia	 um	 poste	 e	 acorda	 em	 um	 mundo	 ao	 contrário,	 onde	 mulheres	 dão	 cantadas	
maliciosas,	homens	se	depilam	e	sua	contribuição	profissional	é	desprezada...	É	constrangedor,	e	deixa	de	
ser	 “comédia”	 ao	 produzir	 um	 estranhamento	 completo,	 revelando	 pequenas	 e	 grandes	 humilhações	
cotidianas	 das	 mulheres,	 ficticiamente	 transportadas	 ao	 mundo	 reverso.	 É	 repugnante	 porque	 não	
desejamos	submeter	os	homens,	não	queremos	vingança,	não	somos	 radicais,	malvadas	e	 ressentidas.	O	
filme	 termina	 de	 outro	 jeito:	 vale	 conferir	 até	 o	 fim.	 Mas	 antes,	 nos	 ajuda	 a	 estabelecer	 o	 tom	 deste	
preâmbulo.		

Quando,	de	um	ponto	de	vista	contemporâneo,	se	quer	incluir	a	contribuição	das	arquitetas	na	história	da	
arquitetura	moderna	não	se	quer	produzir	um	discurso	histórico	ao	inverso,	apagando	sistemticamente	os	
homens,	 esquecendo,	 escondendo	 ou	 diminuindo	 seus	 nomes	 atrás	 do	 de	 suas	 companheiras,	 sócias	 e	
colaboradoras.	 Tampouco	 se	 deseja	 incluir	 apenas	 as	 atividades	 profissionais	 e	 projetuais	 “tipicamente	
femininas”.	Já	há	insumos	e	a	construção	de	uma	outra	história,	mais	completa	e	abrangente,	já	vem	sendo	
feita,	 embora	 ainda	 silenciosamente.	 A	 produção	 acadêmica	 recente	 vem	 mapeando	 protagonistas	
esquecidas,	 reconhecendo	 contribuições	 desvalorizadas,	 recuperando	 valores	 antes	 não	 apreciados.	 Este	
crescente	 esforço	 vem	 ajudando	 a	 construir	 novas	 perspectivas,	 novos	 olhares	 sobre	 os	 legados	 do	
passado,	fundamentando	as	bases	para	a	atuação	face	aos	problemas	contemporâneos.	

Diante	da	complexidade	dessa	tarefa	de	reescrever	uma	história	inclusiva	e	diversa,	nos	interessa	apontar	
possibilidades	a	partir	do	foco,	não	exclusivo	mas	prioritário,	no	trabalho	das	arquitetas	que	exerceram,	ou	
ainda	exercem,	suas	atividades	profissionais	no	eixo	Chile-Brasil.	Nesse	marco,	se	pretende	propor	alguns	
rumos	possíveis	para		se	prosseguir	na	pesquisa	acadêmica	e	na	prática	profissional,	atentos	para	a	revisão	
das	construções	historiográficas,	para	as	questões	sociais	nelas	implícitas:	uma	questão	essencial	no	mundo	
latino-americano	em	que	estamos	inseridas.		

A	 história,	 a	 sociologia,	 as	 letras,	 já	 vêm	 estudando	 a	 posição	 feminina	 na	 vida	 social	 e	 na	 produção	
econômica,	cultural	e	política.	Estudos	como	Women	in	Latin	American	History:	Their	Lives	and	Their	Views	
(Hahner,	1976)7	e	Latin	American	Women	 (1978)8,	 foram	pioneiros	na	construção	de	visões	gerais	acerca	
das	condições	de	vida,	trabalho	e	os	papéis	sociais	tipicamente	desempenhados	por	mulheres.	Entretanto,	
a	 contribuição	 das	 arquitetas	 permanece	 pouquíssimo	 estudada.	 Francesca	 Hughes	 já	 notou	 que,	
comparado	 com	outros	 territórios	 profissionais,	 a	 arquitetura	 é	 um	 campo	excepcionalmente	 lento	 para	
mudar:	 “Se	 considerarmos	a	 arquitetura	 como	uma	construção	 cultural,	 ao	mesmo	 tempo	 receptáculo	e	
resíduo,	 não	 podemos	 senão	 indagar	 o	 que	 esta	 sintomática	 ausência	 sugere	 sobre	 nossa	 cultura	 e	 as	
regras	que	regem	sua	produção”.	(Hugues,	1996)		

																																																													
7	Hahner,	June	(ed.).	“Women	in	Latin	American	History.	Their	Lives	and	Their	Views”.Los	Angeles,	UCLA	Latina	American	
Publications	University	of	California,	1976.	
8	Lavrin,	Asunción.	“Latin	American	Women.	Historical	Perspectives”.	Westport	/	London,	Greenwood	Press,	1978	
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A	partir	de	suas	observações,	Gwendolyn	Wright	(1977)9	propôs	uma	categorização	que	parece	ser	válida	
também	 para	 o	 caso	 latino-americano:	 1)	 a	 arquiteta	 excepcional,	 que	 sacrificando	 a	 vida	 pessoal,	
casamento,	 filhos,	etc.,	 e	 trabalhando	arduamente,	alcançou	um	grau	de	 reconhecimento	 incomum	para	
uma	 mulher	 de	 seu	 tempo,	 comparável	 ao	 de	 um	 homem	 excepcional;	 2)	 a	 projetista	 anônima,	 que	
trabalhava	em	escritórios	tolerando	a	discriminação	e	a	falta	de	reconhecimento	do	mérito	de	seu	trabalho,	
conciliar	 com	 dificuldades	 profissão,	 casamento	 e	 serviços	 domésticos;	 3)	 a	 profissional	 adjunta,	
interessada	 no	 aspecto	 social	 do	 ambiente	 construído,	 que	 seguiu	 caminhos	 diferentes	 na	 arquitetura	
como	 historiadora,	 critica,	 escritora,	 jornalista,	 etc.;	 4)	 a	 profissional	 das	 reformas	 sociais,	 com	 ou	 sem	
formação	em	arquitetura,	que	se	dedicou	a	buscar	alternativas	de	habitação	e	cidadania	para	excluídos	e	
marginalizados.	 Estas	 quatro	 categorias	 de	 análise	 permitem	 identificar	 profissionais	 que	 restavam	
invisíveis	 sob	 outras	 lentes	 e	 reconhecer	 o	 valor	 de	 suas	 contribuições	 e	 se	 mostraram	 úteis	 na	
interpretação	dos	dados	obtidos	pelo	levantamento	internacional	“Women	in	Architecture	1975-2015”10.		

No	 levantamento	 realizado	 no	 contexto	 latino-americano	 por	 Lima	 (1999),	 pela	 pouca	 base	 de	 dados	
publicados	 sobre	 o	 tema	 impunha-se	 o	 problema	 metodológico	 de	 como	 considerar	 o	 trabalho	 das	
projetistas	anônimas,	das	profissionais	adjuntas	e	das	reformistas	sociais.	A	varredura	da	pesquisa	incluiu	a	
consulta	 a	 “Índices	 de	 Arquitetura”,	 consultando	 todas	 as	 revistas	 para	 verificar	 quaisquer	 menções	 a	
mulheres	arquitetas,	em	quaisquer	das	categorias	apontadas.	Consultando	as	fontes,	pois	frequentemente	
os	nomes	eram	indicados	apenas	por	iniciais.		

E	assim	se	explica	o	título:	as	arquitetas,	não	somos	fáceis	de	encontrar.		

Isso	vem	mudando.	O	esforço	das	organizadoras	da	pesquisa	"Um	dia	uma	arquiteta"11	e	de	outras	ações	
de	visibilização	das	mulheres	arquitetas	na	Argentina,	América	 Latina	e	no	mundo	 tem	ajudando	a	ver	o	
que	 estava	 oculto,	 ou	 pelo	 menos,	 não	 estava	 explicito.	 Essas	 e	 outras	 contribuições	 serão	 mais	
detalhadamente	 consideradas	 no	 artigo	 completo,	 que	 irá	 mencionar	 não	 apenas	 os	 casos	 famosos	 e	
excepcionais,	como	propor	algumas	reflexões	teóricas.	

É	possível	 seguir	 ignorando	essas	“novas”	 informações?	Pode-se	 inseri-las	nos	discursos	estereotipados	e	
canônicos	sobre	a	história	da	arquitetura	moderna,	mundial	e	local,	que	foram	construídos	sem	considerá-
las?	 Várias	 possibilidades	 se	 apresentam.	Um	 caminho	 inicial	 simples	 seria	 sua	 "inclusão"	 nos	 relatos	
historiográficos,	 vigentes	 e	 futuros,	 em	 capítulos	 específicos	 sobre	 "a	 contribuição	 das	mulheres".	Outra	
possibilidade,	 que	 já	 vem	 ocorrendo,	 é	 a	 construção	 e	 celebração	 das	 "heroínas",	 em	 contraponto	 aos	
“heróis”	 da	 arquitetura	 moderna.	 Uma	 possibilidade	 complementar,	 trabalhosa	 mas	 necessário,	 seria	 a	
inserção	 dos	 dados	 das	 mulheres	 arquitetas	 co-autoras	 e	 colaboradoras	 em	 cada	 linha	 das	 histórias	
existentes	 (revelando-se	 o	 caso	 em	 que	 são,	 de	 fato,	 as	 autoras	 principais).	 Todos	 esses	 caminhos	 são	
possíveis,	necessários,	e	não	excludentes	entre	si.		

Mas	 talvez	 todos	 eles	 sejam	 apenas	 passos	 intermediários.	 Pois	 esses	 caminhos	 nos	 levarão	 finalmente,	
cedo	 ou	 tarde,	 à	 proposição	 de	 uma	 questão	mais	 transcendente.	 Como	 seria	 a	 estrutura	 de	 um	 relato	
historiográfico	em	que	as	mulheres	não	entram	pela	porta	dos	 fundos,	ou	 como	esparsas	deusas	de	um	

																																																													
9	Wright,	Gwendolyn.	“On	the	Fringe	of	the	Profession:	Women	in	American	Architecture”.	In:	Kostof,	Spiro.	“The	Architect	-	
Chapters	in	the	History	of	the	Profession”.	New	York,	Oxford	University	Press,	1977.	
10	https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/	
11	https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/	
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olimpo	 imaginário,	 mas	 comparecem	 em	 pé	 de	 igualdade,	 como	 parte	 indissolúvel	 dessa	 trama?	 E	
naturalmente,	a	mesma	questão	pode	ser	 formulada	ao	se	perguntar	 sobre	a	 inclusão	de	 todos/as	os/as	
demais	excluídos.	
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IPHAN 80 ANOS: A CONSTRUÇÃO DE UM SABER E DE UMA PRÁTICA SOB 
UMA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA E CRÍTICA 

A criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), então sob a denominação 
SPHAN, em 1937, marcou de forma indelével a trajetória da proteção de bens culturais no Brasil. Oitenta 
anos após sua formalização, não é possível abordar historiografica e criticamente a experiência brasileira na 
preservação do patrimônio cultural, artístico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico, sem recuperar os 
passos dados pela instituição federal. Por essa razão, dentro do eixo temático “Patrimônio, Cultura e 
Identidade” proposto pelo Enanparq, e face ao aniversário de criação do IPHAN, comemorado no ano 
passado, consideramos pertinente trazer considerações, questionamentos e reflexões acerca deste 
percurso, revelando, por meio da interdisciplinaridade das abordagens, a própria multiplicidade do 
patrimônio brasileiro como construção cultural. Seja como prática pioneira e como referencial que se 
constituiu e consagrou nas gerências locais, no âmbito dos conselhos estaduais e municipais que, mais 
tarde, se estruturariam; seja pela fragilidade do momento político e social atual, enfim, falar da experiência 
do IPHAN se faz, mais do que nunca, necessário.  

O primeiro dos trabalhos discorrerá sobre os pioneiros estudos sobre a arquitetura brasileira como indício 
da emergência de uma sensibilidade preservacionista no Brasil – a qual, por sua vez, convergiria 
paulatinamente para a criação do próprio SPHAN, atual IPHAN. Dessa perspectiva, e diante do viés 
arquitetônico de que se revestiu a atuação do órgão, o autor pretende investigar a produção de 
conhecimento sobre história da arquitetura brasileira protagonizada pelo IPHAN, e que sempre constituiu 
uma frente de trabalho extremamente importante para seu primeiro diretor, Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. Propõe-se, deste modo, a analisar a pesquisa produzida no início de suas atividades, a partir dos 
temas e autores presentes nos primeiros números da Revista do SPHAN e de sua contextualização no 
panorama cultural do período.    

O segundo tema trará, por sua vez, a contribuição do museólogo e historiador da arte francês Germain 
Bazin para o fortalecimento do imaginário da nação brasileira proposto pelos intelectuais do IPHAN e para 
a consolidação da arte barroca como paradigma da produção artística colonial brasileira. A apresentação 
pretende voltar-se à problematização do imaginário nacional, tido aqui como necessariamente frutificado 
por meio de conexões internacionais que o chancelaram e o fortaleceram, como produtos de ação cultural, 
de políticas patrimoniais e de redes intelectuais.  

Como continuidade aos debates, o terceiro dos trabalhos objetiva comparar dois momentos da atuação do 
IPHAN na proteção da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Enquanto o primeiro período se refere à 
experiência inaugural, correspondente à direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade, no segundo serão 
analisados os desafios enfrentados na implementação do plano de preservação associado ao Plano Diretor 
Municipal e face às demandas contemporâneas estabelecidas pelo comitê da Unesco, em 1999, quando o 
conjunto foi inscrito na lista do patrimônio mundial. 

O trabalho seguinte objetiva discutir a valorização de sítios urbanos como referência cultural, isto é, como 
bens “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira”, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. Neste sentido, traz como 
exemplo o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, cujo trabalho de construção de uma memória “mareense” 
empreendido pela população residente, e iniciado na década de 1980, ganhou o Prêmio Rodrigo Melo 
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Franco de Andrade do IPHAN em 2005.  

A sessão proposta se encerrará com reflexões sobre o momento de mudanças no campo do patrimônio 
cultural que, deixando sua fase “dogmática”, acerca-se de uma perspectiva “crítica” em que o próprio 
patrimônio é percebido como histórica e socialmente determinado. Diante desta perspectiva, o trabalho 
destacará a contribuição decisiva de diversos trabalhos que, desde o final dos anos 1980, têm realizado a 
“desnaturalização” das escolhas que vinham compondo o corpus patrimonial, mostrando como as políticas 
de preservação em nosso país, principalmente aquelas em nível federal, são responsáveis pela criação de 
um “mapa do Brasil passado” muito específico: português, colonial e católico. Pretenderá ainda discutir 
como vai se abrindo a construção desta “via crítica” que procura circunstanciar as políticas de preservação 
no país, colocando sob escrutínio suas escolhas e a constituição de seu discurso.  

Das relevantes contribuições às disciplinas de história da arquitetura e da arte brasileira, sedimentadas 
pelas pesquisas pioneiras desenvolvidas para os números da Revista do SPHAN e pelos aportes dos 
intercâmbios e dos colaboradores internacionais, passando pela formação das equipes, pelos pioneiros 
trabalhos e pelo quadro conceitual que se constituiu na conservação de um sítio histórico em Minas Gerais, 
chegamos ao quadro mais recente no qual se busca incorporar outros valores – de memória, identidade e 
ação – ao patrimônio historicamente consagrado e incluir novos grupos sociais e suas representatividades. 
Experimentamos, talvez, o momento de uma consciência crítica, de muitas possibilidades e, sem dúvida, de 
antigos e novos desafios. Os questionamentos aqui levantados não pretendem descortinar um painel 
completo ou elencar respostas às formulações que nos cercam, cotidianamente, nos trabalhos e pesquisas 
empreendidas em torno do tema da preservação do patrimônio cultural, mas esperamos que possam 
contribuir para vislumbrarmos novas vias, instrumentos e horizontes. 
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TRABALHO 01: 
A contribuição do IPHAN para a área de pesquisa em História da Arquitetura 

Brasileira  
 

Em entrevista ao jornal carioca Diário da Noite, em 19 de maio de 1936, sobre os trabalhos iniciais do 
recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, Rodrigo Melo Franco de 
Andrade referiu-se à “*...+ velhíssima igreja do Rosário [de Ouro Preto], de estilo românico e em cujo pórtico 
se destacam ornatos devidos ao Aleijadinho” (ANDRADE, 1987, p. 24, grifo nosso) – deixando transparecer, 
assim, a incipiência dos conhecimentos então disponíveis sobre a arquitetura brasileira, já que a Igreja do 
Rosário nada tem de românica, e nela o Aleijadinho não chegou a colaborar.  

Essa afirmação é tanto mais surpreendente se pensarmos que seu autor fazia parte dos mais elevados 
círculos intelectuais do país, sendo, também, particularmente sensível a questões relativas à arte e à 
cultura brasileiras. Ademais, Rodrigo era bisneto de Rodrigo José Ferreira Bretas, autor de um estudo 
pioneiro sobre o Aleijadinho, de 1858.  

O episódio evidencia um aspecto pouco abordado no âmbito do debate atual sobre a preservação do 
patrimônio brasileiro: o grau de relativo desconhecimento a seu respeito em que até hoje nos 
encontramos. De fato, em que pesem os avanços alcançados, persistem muitas lacunas no estudo e na 
documentação da arquitetura brasileira, nas diversas abordagens que o assunto comporta, contribuindo 
para um ambiente de indiferença a respeito de tais manifestações de nossa cultura material. Pensamos, 
aqui, nas sugestivas palavras de Camillo Boito, enunciadas no final do século XIX: “Para bem restaurar, é 
necessário amar e entender o monumento, seja estátua, quadro ou edifício, sobre o qual se trabalha [...] 
Ora, que séculos souberam amar e entender as belezas do passado? E nós, hoje, em que medida sabemos 
amá-las e entendê-las?” (BOITO, 2002, p. 31). 

Nesse sentido, consideramos os primeiros estudos sobre a arquitetura brasileira como indício da 
emergência de uma sensibilidade preservacionista no Brasil – a qual, por sua vez, convergiria 
paulatinamente para a criação do próprio SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional /IPHAN, cujos 80 anos de atividade são homenageados nesta mesa. Dessa perspectiva, e diante do 
viés arquitetônico, por assim dizer, de que se revestiu a atuação do órgão, parece pertinente investigar a 
produção de conhecimento sobre história da arquitetura brasileira por ele protagonizada, e que, como 
destacam vários autores, sempre constituiu uma frente de trabalho extremamente importante para seu 
primeiro diretor, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Sua relevante contribuição a esse respeito é 
reconhecida até hoje por professores e alunos dos cursos de arquitetura, cujas disciplinas de história da 
arquitetura brasileira sempre apoiaram-se em bibliografia oriunda do IPHAN. 

Assim, é nossa intenção verificar como se deu, efetivamente, este viés da atuação do Instituto, em seus 
primeiros anos de funcionamento. Sabemos que, até a década de 1930, muito poucos eram os estudos 
específicos voltados à história da arquitetura brasileira em geral (PINHEIRO, 2011). Nesse sentido, num tal 
quadro lacunoso, busca-se investigar quais as estratégias de atuação e recursos de pesquisa que o corpo 
técnico do recém-criado órgão poderia mobilizar, para desempenhar as tarefas de identificação e seleção 
dos exemplares do patrimônio arquitetônico brasileiro merecedores de tombamento.  
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Uma dessas estratégias parece ter sido a publicação da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – para cuja criação Rodrigo empenhou esforços já nos primeiros meses de 
funcionamento do órgão. De fato, em carta de 05/06/1937, Rodrigo informa Mário de Andrade que estava 
reunindo material para o primeiro número da Revista do SPHAN, a ser publicado até o fim daquele mesmo 
mês! Prazo incrivelmente exíguo – mesmo nos dias atuais – para preparar uma revista de caráter 
acadêmico, ainda mais mediante solicitação de colaborações novas, já que o próprio Rodrigo manifestava-
se ciente da “escassez de trabalhos aproveitáveis” para a publicação (ANDRADE, 1987, p. 128-9). Assim, a 
par de seus objetivos propagandísticos, a nova revista parece ter sido idealizada também como uma forma 
de estimular a produção de estudos capazes de fundamentar as decisões relativas ao dia-a-dia de trabalho 
da nova instituição.  

A esse respeito, é oportuno lembrar que, em seu anteprojeto de estruturação de um órgão de preservação 
elaborado a pedido de Gustavo Capanema, em 1936, Mário de Andrade já previa a publicação de uma 
revista de divulgação dos estudos e trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito do novo órgão: a “Revista 
Nacional de Artes” (ANDRADE, 1981, p. 49), possivelmente inspirada na Revista do Arquivo Municipal 
(RAM), publicação de caráter cultural do DMC-SP, que Mário dirigia então. Porém, de acordo com o 
previsto naquele documento, a publicação da revista só deveria se iniciar a partir do quinto ano de atuação 
do órgão.  

Na apresentação do número inaugural da Revista do SPHAN, Rodrigo enuncia seu programa editorial: “[...] 
divulgar o conhecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui e contribuir empenhadamente 
para o seu estudo”. Para tanto, a primeira tarefa seria a de pesquisar os vários estudos já realizados sobre o 
patrimônio artístico nacional, que “se acham dispersos em folhetos, jornais e revistas, cuja procura exige 
esforço e paciência”. Enfatiza também a necessidade de “uma ação sistemática e continuada com o 
objetivo de dilatar e tornar mais seguro e apurado o conhecimento dos valores de arte e de história de 
nosso país”, para a qual a Revista do SPHAN deverá contribuir, “sem pretensões a estampar trabalhos 
definitivos ou completos, uma vez que, a certos respeitos, os estudos daquela natureza se acham ainda no 
Brasil numa fase quase primária...” (ANDRADE, 1937, p. 3-4). 

Um aspecto notável – que, entretanto, tem passado despercebido – é a consciência evidenciada por 
Rodrigo das limitações da Revista – e do SPHAN –, naquele momento: “O presente número desde logo se 
ressente de grandes falhas, versando quase todo sobre monumentos arquitetônicos, como se o patrimônio 
histórico e artístico nacional consistisse principalmente nesses” – quando se trata, na verdade, de “um 
vasto domínio, cujo estudo reclamará longos anos de trabalho, assim como a preparação cuidadosa de 
numerosos especialistas para empreendê-lo” (ANDRADE, 1937, p. 4). 

Assim, nosso propósito, na presente comunicação, é analisar a pesquisa sobre arquitetura brasileira 
produzida pelo IPHAN no início de suas atividades, a partir dos temas e autores presentes nos primeiros 
números da Revista do SPHAN e de sua contextualização no panorama cultural do período.      

REFERÊNCIAS:  

ANDRADE, Mário. Mário de Andrade: Cartas de Trabalho. Brasília: SPHAN-Fundação Pró-Memória, 1981.  
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TRABALHO 02: 
Germain Bazin e o IPHAN 

As reflexões a serem apresentadas são produto dos primórdios da pesquisa de pós-doutorado que a autora 

desenvolve no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, junto à linha de pesquisa História do 

Imaginário. O projeto, entre outros objetivos, visa a compreender a contribuição do museólogo e 

historiador da arte francês Germain Bazin para o fortalecimento do imaginário da nação brasileira proposto 

pelos intelectuais do IPHAN. Tal projeto pretende voltar-se à problematização do imaginário nacional, tido 

aqui como necessariamente frutificado por meio de conexões internacionais que o chancelaram e o 

fortaleceram, como produtos de ação cultural, de políticas patrimoniais e de redes intelectuais.  

Germain Bazin, (1901-1990), formado em História da Arte pela Universidade de Paris - Sorbonne, foi um 

dos colaboradores mais próximos do curador chefe de pinturas do Museu do Louvre, René Huyge. Bazin, 

indicado por seu chefe, supervisionaria, a partir de 1937, o Atelier de restauration des peintures du musée 

du Louvre (EMILE-MÂLE, 2001, p. 52- 56). Substituindo Huyge como curador chefe da Seção de Pinturas do 

Museu do Louvre entre 1950 e 1965, o historiador francês contribuiu com a consolidação da arte barroca 

como paradigma da produção artística colonial brasileira. Nesta apresentação refletimos como Germain 

Bazin colaborou para a legitimação internacional do Aleijadinho, figura privilegiada da construção 

identitária estimulada pelo IPHAN. Pretendemos nutrir essa análise a partir do reconhecimento de sua 

pertença institucional e da identificação dos vínculos estabelecidos pelo intelectual francês com o órgão 

federal brasileiro de preservação do patrimônio e figuras predominantes do panorama cultural do país, 

assim como do reconhecimento dos projetos que levaram à edição dos seus livros dedicados à arte e 

arquitetura do Brasil. As pesquisas brasileiras de Bazin derivaram em textos publicados em anais de 

congressos ou revistas especializadas, assim como em livros, dos quais destacamos L’Architecture 

Religieuse Baroque au Brésil, de 1956, e Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil, de 1963.  

O entrelaçamento da trajetória do Bazin com o Brasil se reconstrói ao longo de sete viagens realizadas ao 

país entre 1945 e 1989, assim como por meio de sua participação em congressos que tiveram o barroco 

como assunto. Agente fundamental para a divulgação da arte barroca brasileira no continente europeu, 

Germain Bazin teve o seu trânsito facilitado pela mediação do IPHAN. O pesquisador francês lembrava, no 

prefácio do livro sobre arquitetura, as expedições fatigantes que os representantes de cada distrito do 

IPHAN organizaram para que ele descobrisse as “maravilhas da arte barroca” em suas incursões de 

“ardente busca intelectual” pelo interior do país. Citamos também como Rodrigo Melo Franco de Andrade 

(primeiro diretor da instituição) colocou a disposição do pesquisador recursos variados, além da ajuda dos 

representantes das regionais do IPHAN. 

O papel de Bazin na valorização da arte do país não se limita, todavia, às fortes ligações com o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a arte colonial que se figurava a menina dos olhos da instituição. 

Tal trajetória adquire dimensão real mediante os vínculos pessoais e profissionais que estabelecera com 

outros protagonistas do cenário cultural do país, entre os quais mencionamos neste trabalho Assis de 

Chateaubriand.  
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Entendemos que dentro do projeto editorial sobre arquitetura e escultura brasileira, foi objetivo primordial 

que os seus livros fossem lançados no exterior; o jornalista Antônio Bento expressava relativamente ao 

trabalho do curador do Louvre que “seu livro, lançado em Paris, vai certamente prestar um grande serviço 

ao Brasil, quase inteiramente desconhecido em matéria de arte” (BENTO, 1954, p. 6). 

Segundo Myriam A. Ribeiro de Oliveira (1990), os dois livros de Germain Bazin sobre o Brasil permitiram 

difundir internacionalmente as produções artísticas coloniais do país, expressão que “desde então passou a 

fazer parte das publicações especializadas dedicadas à arte barroca em todo o mundo, dando projeção 

universal ao Aleijadinho”. Os livros de Bazin seriam traduzidos para o português e publicados no Brasil 

apenas em 1971 e 1983, ambos pela Editora Record, mais um dado que nos permite corroborar o caráter 

internacional do projeto na sua origem. O cargo central de Bazin no maior museu de arte do mundo, suas 

redes internacionais de contatos e a condição de historiador da arte foram certamente aspectos decisivos 

para essa projeção, capitais que certamente não escaparam à percepção política e cultural dos líderes do 

IPHAN durante a gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Uma forma de proceder, ágil e astuta, que 

caracterizou o trabalho do diretor Rodrigo no intuito de captar recursos e aliados internacionais para o 

órgão federal. 
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TRABALHO 03: 
De patrimônio nacional a mundial: trajetória e desafios na conservação de 

Diamantina 

Tornada patrimônio nacional nos primórdios da atuação do IPHAN, em 19381, Diamantina foi objeto de uma 
experiência precursora no âmbito da conservação de sítios urbanos no Brasil. Em uma via dupla, ao mesmo 
tempo em que a experiência empírica transcorreu antes que fosse possível estabelecer um caminho teórico 
maduro e consolidado, sua proteção representou o início da construção de um legado conceitual e de uma 
prática de gestão e conservação do patrimônio edificado, sob uma perspectiva urbanística, que perduraria 
por muitas décadas. O modelo de atuação voltado à salvaguarda dos bens materiais – e que tinha por base 
parâmetros preponderantemente estilísticos e formais – foi se constituindo a partir do olhar do corpo 
técnico do IPHAN cujo foco privilegiava as expressões relacionadas ao período colonial e também ao 
modernismo, em detrimento das contribuições do século XIX e início do XX. 

Em pesquisas recentes2, a documentação arquivada no acervo da própria instituição foi esmiuçada, 
revelando processos que pautaram a conservação e restauro urbano em Diamantina, entre os anos de 1938 
e 1967: a constituição das equipes, as justificativas apresentadas junto às aprovações para pedidos de novas 
construções, os processos negados, as alterações “sugeridas” nos estudos e as soluções encaminhadas 
visando a uma suposta “adequação” e “harmonia” em relação à preexistência. E ainda, as modificações que 
paulatinamente foram introduzidas durante as ações de restauração do casario, e que implicaram também 
no desaparecimento de soluções técnicas e formais tradicionais do conjunto urbano e no apagamento 
intencional de vestígios da virada do século XIX ao XX, relacionados à produção eclética, antes que os 
mesmos fossem identificados, estudados e devidamente documentados. 

Exatos sessenta anos depois, em 1998, a cidade de Diamantina encaminha sua candidatura à Lista do 
Patrimônio Mundial, tendo sido aprovada, em convenção realizada em dezembro do ano seguinte, a 
inscrição do centro histórico como conjunto (group of buildings). Na ocasião, a originalidade e a integração 
com a paisagem natural circundante foram lembradas como atributos significativos, justificando sua 
entrada também como paisagem cultural (living cultural landscape), conforme os parâmetros estabelecidos 
pela World Heritage Convention, de 1972 3 (UNESCO, 1999, p. 207). Reconhecendo que, na medida em que 
o visitante se afasta do “centro histórico”, a cidade contemporânea emerge mais nitidamente, o comitê 
responsável pela elaboração do dossiê comentou sobre a autenticidade e integridade do conjunto nos 
seguintes termos: 

Diamantina entrou em declínio a partir do início do século XIX. [...]. Reparos e 
manutenções das construções, usando as mesmas técnicas e os mesmos materiais 
tradicionais fizeram com que a cidade preservasse uma unidade e uma continuidade 
estilística notáveis. [...]  

                                                           
1 

Entre os 235 tombamentos que foram feitos no ano de 1938, são inscritas, nos Livros do Tombo das Belas Artes, seis cidades de 
Minas Gerais: Ouro Preto, Diamantina, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e Serro (SANT’ANNA, 1995, p. 127).  
2
 Referimo-nos à tese de doutoramento realizada na FAUUSP e defendida em 2010 sob o título Experimentações em Diamantina. 

Um estudo sobre a atuação do SPHAN no conjunto urbano tombado 1938-1967. Ver Referências. 
3
 Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em português. 
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O único edifício que prejudica a autenticidade e a integridade de Diamantina é a Catedral, 
reconstruída em 1938 (antes do tombamento), em estilo neo barroco (Unesco, 1999, p.2). 

A singularidade construtiva, as características de implantação de suas igrejas e a coesão do conjunto 
arquitetônico são destacadas no portal do IPHAN que assinala ainda a existência de três obras do Oscar 
Niemeyer na cidade cuja arquitetura civil tem  

...referência especial pela extrema homogeneidade do seu casario. Possui uma estética 
sóbria, simples, porém refinada se comparada com outras cidades de sua época. Suas 
fachadas são bem geometrizadas e seu padrão foi sistematicamente reproduzido pela 
cidade, não havendo rupturas estilísticas importantes. Essas edificações apresentam 
evidentes testemunhos da reprodução do modelo cultural de origem portuguesa

4
. 

 

No rol das responsabilidades assumidas pelo IPHAN e autoridades responsáveis pelo encaminhamento da 
candidatura estava a implementação de um plano de preservação associado ao Plano Diretor Municipal 
(1998). Ao final do dossiê, entre as conclusões apresentadas pelo comitê do Icomos Internacional, constava 
a recomendação para que, nas futuras ações, fossem feitos esforços para ampliar a capacidade técnica da 
administração municipal e amplificar sua interação com o IPHAN, bem como com outras instituições. Neste 
sentido, muita expectativa girava em torno da viabilização do Plano Diretor recém-concluído, 
especialmente pelos riscos a que o centro histórico estava submetido. Chamava a atenção ainda para o fato 
da especificidade de Diamantina implicar na percepção não somente da Serra dos Cristais – que emoldura o 
centro histórico –, mas também nas localidades de Extração, Mendanha, Sopa, entre outros distritos que 
são parte integrante de sua história e que se encontram sob sua jurisdição.  

Oitenta anos após a inscrição de Diamantina como patrimônio nacional e vinte anos após a inscrição do 
conjunto na lista do patrimônio mundial, os desafios em torno da proteção do conjunto edificado são 
novamente postos à prova. A solicitação para um novo dossiê apresentando a efetivação das medidas 
propostas em 1999, as dificuldades em estabelecer ações consoantes e não divergentes, a restrita equipe 
técnica frente ao universo cada vez maior de bens a inventariar demonstram a urgência de novos 
instrumentos e recursos. Intuímos que o cotejamento de dois momentos significativos na trajetória de 
proteção do centro histórico diamantino poderá nos dar pistas importantes sobre as lacunas ainda 
persistentes, e os rumos a tomar no sentido de aprimorarmos a relação entre reflexão teórica e prática no 
campo da conservação e restauro do patrimônio cultural no Brasil. 
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4
 Informações extraídas do portal do IPHAN: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/32. Acesso em jun. 2018. Grifos nossos.  
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TRABALHO 04: 

Pela valorização das cidades como referência cultural 

A apresentação tem como objetivo discutir a valorização de sítios urbanos como referência cultural, isto é, 
como bens “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira”, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. A apresentação no Enanparq 
justifica-se pela importância dos arquitetos e urbanistas na construção de valores de patrimônio, levando 
em conta estilos e qualidades arquitetônicas, segundo a historiografia mundialmente consagrada. Embora 
o movimento modernista, iniciado nos anos XX do século passado e constituído como um movimento social 
pelo reconhecimento de uma identidade nacional, tenha contado com a participação de intelectuais de 
diferentes áreas de formação – quando a preservação do patrimônio cultural no Brasil foi 
institucionalizada, em 1937, com a criação do SPHAN, atual IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) – foram os “arquitetos da memória”  daquele Serviço os principais agentes modernistas 
da identificação e proteção de bens culturais. Durante anos, imóveis e sítios urbanos do período colonial 
foram protegidos como referência da identidade nacional por eles idealizada. Essa ação construiu uma 
imagem do que viria a ser valor de patrimônio, sendo associada às qualidades estético-estilísticas das 
cidades históricas e de outros bens, como as igrejas barrocas. Construiu-se com isso, também, uma 
memória social do valor de patrimônio.  

Quando novos grupos sociais passaram a se manifestar pela preservação de sítios com outras 
características, principalmente da arquitetura eclética do século XIX e início do XX, buscando proteger seus 
bairros da especulação imobiliária estimulada pela política econômica da ditadura iniciada em 1964, esses 
estilos passaram a ser protegidos pelo IPHAN. Ampliaram-se então as referências de memória nacional, 
mas considerando-se, ainda, determinadas qualidades estilísticas de acordo com a historiografia da 
arquitetura e com o olhar dos arquitetos.  

Apenas na década de 1980 surgem os primeiros exemplos de valorização de outros bens arquitetônicos e 
sítios, independentemente do enquadramento estilístico e de sua uniformidade, após transformações 
conceituais trazidas para o IPHAN em 1979, pelo então diretor, Aloísio Magalhães, oriundo do Centro 
Nacional de Referência Cultural. Foram alguns poucos casos, destacando-se os tombamentos de Laguna/SC 
e do Terreiro da Casa Branca em Salvador/BA, em 1985. Laguna foi reconhecida como marco da ocupação 
do território brasileiro ao Sul. A importância de sua localização e implantação no sítio natural equiparou-se, 
em valor para tombamento, às inexistentes características estético-estéticas e de uniformidade do seu 
conjunto de imóveis até então consideradas pelo IPHAN. O Terreiro da Casa Branca representou o primeiro 
atendimento a reivindicações de grupos afrodescendentes e teve o tombamento orientado pelo 
entendimento do sítio como referência cultural. Embora essa expressão não tenha sido usada no processo 
de tombamento, a narrativa da valorização faz uso da memória e identidade afrodescendentes e o 
conjunto religioso, com suas edificações de aspecto popular não correspondentes aos padrões até então 
consagrados pelo IPHAN, foi preservado. 

Desde então arquitetos e urbanistas mudaram pouco, continuando presos aos padrões estilísticos e 
estéticos consagrados e pouco empenhados na construção de novos valores de patrimônio segundo o que 
determina a Constituição de 1988. Ulpiano Bezerra de Meneses afirmou em 2012 e reafirmou em 2017 que 
“consolidou-se entre nós uma prática esquizofrênica, em que as novas diretrizes constitucionais parecem 
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valer só para o patrimônio imaterial e as antigas (...) continuam em vigor nas ações relativas ao patrimônio 
material” (MENESES, 2012, p.34). Para o patrimônio de natureza material, como os sítios urbanos, estão em 
vigor, predominantemente, as diretrizes relativas aos padrões arquitetônicos consagrados e restritivos à 
inclusão de alguns grupos sociais como sujeitos participantes do patrimônio das cidades.  

Como, portanto, somar ao patrimônio historicamente consagrado outros valores de memória, identidade e 
ação? Em que medida arquitetos e urbanistas podem estar entre os sujeitos da luta pela inclusão dos sítios 
de referência dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira na preservação das cidades? De que 
forma podem contribuir para a identificação de sítios como referência cultural? Após 80 anos de 
preservação no Brasil como contribuir para que grupos sociais valorizem suas referências culturais quando 
não correspondem aos padrões arquitetônicos e urbanísticos consagrados pelas práticas de preservação e 
incorporados à memória social dos brasileiros? Quais seriam os procedimentos e instrumento de proteção 
adequados?  

Para ilustrar a discussão pretende-se trazer como exemplo o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde a 
população residente vem investindo na história da ocupação do território para a construção de uma 
memória “mareense” fazendo pesquisas e tomando depoimentos dos moradores das favelas do Complexo. 
O trabalho, iniciado por um grupo de moradores na década de 1980, conta a luta pela conquista e 
ocupação do espaço e ganhou o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN em 2005. Em 2006 foi 
inaugurado o Museu da Maré, também por iniciativa dos moradores e contando com o apoio do 
Departamento de Museus do IPHAN. No entanto, o território que estruturou as narrativas de memória e 
identidade local não foi colocado em discussão para seu reconhecimento como um bem cultural. Não 
constam reflexões a seu respeito como sítio urbano a ser preservado de acordo com a Constituição: como 
território portador de memória e identidade, resultante de ações sociais, onde são desenvolvidos modos de 
viver e sobreviver. Não foram discutidas possibilidades de patrimonialização de suas especificidades, como, 
por exemplo, sua identidade espacial fragmentada, labiríntica e risomática, relacionada ao “espaço-
movimento”, em permanente transformação, conforme a Estética das Favelas de Paola Berenstein Jacques 
(2001).  

Pode-se, finalmente, perguntar em que medida a valorização do território da Maré como patrimônio 
cultural, representativo de parcela significativa da população brasileira – os moradores de favelas – pode 
contribuir para a construção de novos valores de patrimônio e na discussão de instrumentos de 
preservação dos bens materiais como referência cultural.  
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TRABALHO 05: 

Narrativas nacionais do patrimônio: a intencionalidade do lembrar e do esquecer 

Nos últimos anos, o campo do patrimônio cultural tem passado por uma mudança decisiva, deixando, a 
nosso ver, sua fase “dogmática” e acercando-se de uma perspectiva “crítica”, em que o próprio patrimônio 
é percebido como histórica e socialmente determinado. Com isso, passa-se a adotar uma perspectiva 
crescentemente reflexiva, não se tomando mais as políticas da área como algo dado, derivadas do 
reconhecimento de valores objetivos e universais incorporados nos bens culturais, mas, reversamente, 
como construções sociais, multiplicando-se os trabalhos que examinam as suas condições de possibilidade, 
o seu enraizamento temporal e social.  

Ao perscrutar os diversos valores envolvidos em cada escolha patrimonial, a teoria contemporânea em 
nossa área vem realizando uma espécie de “virada copernicana” kantiana: assim como Kant colocou a razão 
no centro de suas investigações, para que primeiramente fosse examinado como se processa e se 
fundamenta o conhecimento, a teoria atual do patrimônio coloca o próprio patrimônio — enquanto campo 
e atividade social — no centro de suas investigações, examinando primeiramente como se processam e se 
fundamentam as escolhas que conformam o corpus desse campo. Hoje, mais do que nunca, se percebe que 
as escolhas (e consequentes omissões) das políticas de patrimônio são decorrentes de um Zeitgeist 
determinado, e se expressam, via de regra, numa historiografia específica.  

Neste sentido, têm sido objetos privilegiados de análise as maneiras diferenciadas com que se articula e se 
constitui o campo da conservação nos diversos contextos nacionais. Concebidas e postas em prática em 
momentos e circunstâncias diversificadas nos diversos países, as políticas do patrimônio trabalham, via de 
regra, com a dialética lembrar-esquecer: para se criar uma memória nacional, privilegiam-se certos 
aspectos em detrimento de outros, iluminam-se certos momentos da história, enquanto outros 
permanecem na obscuridade. Esse processo – marcado por seleção e escolhas sempre discricionárias – 
parece oferecer um terreno ideal para se perceber o caráter de construção social das memórias nacionais, 
foco de interesse desses estudos recentes. Nesta linha, este trabalho vai acompanhar, esquemática e 
comparativamente, a formação e o desenvolvimento das narrativas que conformam as políticas de 
preservação em três países: Alemanha, Estados Unidos e Brasil, situando a diversidade de caminhos 
possíveis na preservação do patrimônio. Mostraremos como em cada um desses países, vão atuar grupos 
diferentes, concepções diferentes do passado e sua relação com a questão da identidade nacional.  

No caso da Alemanha é interessante reler de forma reversa a trajetória de suas políticas de patrimônio: a 
partir do presente, pode-se perceber como a questão da unidade nacional se fez presente – e central – na 
narrativa patrimonial daquele país europeu.  Neste sentido, vamos mostrar como, principalmente após a 
reunificação do país em 1990, tem ficado bastante clara a perspectiva política e ideológica das escolhas 
patrimoniais que se tomaram ali desde o século XIX, e que têm sido tematizadas fartamente em trabalhos 
recentes. O fato é que com a incorporação da antiga República Democrática Alemã, do leste, pela República 
Federal, aquele país europeu tem se visto às voltas com muitas questões envolvendo a releitura de seu 
passado e de seu patrimônio – especialmente aquele relacionado ao seu passado socialista recente, o que 
tem feito com que se retomem com muita ênfase polêmicas centrais da teoria da conservação, entre as 
quais vai ter grande destaque a questão da reconstrução. Nesta discussão, que se estende ao longo de toda 
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a história da preservação alemã, vai aparecer com clareza a natureza eminentemente política das escolhas 
patrimoniais, bem como a dialética lembrar-esquecer que a acompanha. 

Já a trajetória da preservação do patrimônio nos Estados Unidos vai refletir, por um lado, a história daquele 
país e o tipo particular de governo federal estabelecido pela Constituição Americana, onde os estados 
mantêm uma grande autonomia, e, por outro e mais importante, uma concepção bastante própria da ação 
cabível ao Estado e aos diversos agentes da sociedade civil. Também ali, o início do movimento 
preservacionista esteve vinculado à busca de uma identidade unificadora nacional no século XIX, 
direcionando-se em grande parte para os sítios históricos relacionados com os primeiros assentamentos 
europeus ao longo da costa atlântica, ou com outros ligados ao processo da independência da Grã-
Bretanha. Porém diferentemente de outros países, o desejo de conservar e monumentalizar esses sítios 
não emanou nem dos governos, mas de indivíduos que, organizados em grupos cívicos, identificavam os 
sítios de valor cultural – histórico ou patriótico – próximos à sua comunidade imediata.  

Não obstante, vamos mostrar como essa ênfase exclusiva sobre os valores históricos que justificaram o 
movimento da independência acaba gerando uma narrativa específica consolidada pelo patrimônio 
americano, que valoriza sobremaneira a versão oficial da formação da nação.  E o fato é que a defesa dessa 
visão passa a ser particularmente urgente com a grande leva de imigração de finais do século XIX e 
princípios do século XX, quando a prevalente ética protestante e anglo-saxônica se sentiu ameaçada pelo 
influxo massivo de católicos, judeus e ortodoxos provenientes da Europa Central e Oriental. Durante esses 
anos, se selecionaram sítios patrimoniais com o objetivo de inculcar nos recém-chegados os valores da 
cultura dominante, cujos portadores viam sua maioria demográfica se reduzir de maneira perigosa. 

No caso brasileiro, cabe se destacar a contribuição decisiva de diversos trabalhos que, desde o final dos 
anos 1980, têm realizado a “desnaturalização” das escolhas que vinham compondo o corpus patrimonial, 
mostrando como as políticas de preservação em nosso país, principalmente aquelas em nível federal, são 
responsáveis pela criação de um “mapa do Brasil passado” muito específico: português, colonial e católico. 
Vamos mostrar como no Brasil, especialmente graças à contribuição decisiva da Antropologia, vai se abrir 
também essa “via crítica”, que procura circunstanciar as políticas de preservação no país, colocando sob 
escrutínio suas escolhas e a constituição de seu discurso. E falar em políticas de patrimônio no Brasil é falar 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que não foi mero órgão burocrático, mas que 
formulou um ideário e implementou as ações de preservação em nosso país. Vamos mostrar neste caso 
como se constituiu o corpus com que trabalha o SPHAN em seus primeiros anos.  
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PERCEPÇÕES DO AMBIENTE URBANO E PATRIMÔNIO CULTURAL: 

ABORDAGENS RECENTES.  

PROPOSTA GERAL DO SIMPÓSIO  

A proposta deste Simpósio Temático fundamenta-se na importância de se compreender, no campo do 
patrimônio cultural, as percepções do habitante sobre o ambiente urbano, seja ele um conjunto de edifícios, 
um bairro ou trechos da cidade. Considera-se que é justamente na tensão entre o espaço concreto, social, e 
o espaço percebido, representado, imaginado, que se constroem as sociabilidades no território e sobre a 
qual vão se constituindo as identidades dos grupos sociais. Este enfoque, em geral, apresenta-se ainda 
distante da visão dos técnicos dos órgãos de preservação do patrimônio cultural: 

Valor histórico e valor estético são dois critérios fundamentais da prática cotidiana do 
profissional de patrimônio. Paradoxalmente, pouco se conhece das percepções do 
habitante urbano. Grande parte dos estudos de imaginário, representações sociais, 
iconografia etc. dedica-se à legibilidade da cidade e suas projeções - opção legítima - mas 
tem deixado à sombra o "leitor" concreto contextualizado, histórico dessa mesma cidade-
imagem. (MENESES, 2017, p. 201) 

Desde a década de 1970, Ulpiano Bezerra de Meneses tem discutido e considerado insuficientes os estudos 
que privilegiam a materialidade do patrimônio cultural, ainda que se tenha ampliado a sua noção como um 
conjunto de referências culturais apropriadas socialmente. O foco nas características materiais do artefato 
parece ignorar o fato de que "o próprio espaço físico é também construção do imaginário individual e 
coletivo. Pode-se dizer que a relação com o meio ambiente é mediatizada por representações" (FERNANDES, 
1992, p. 62). 

Contudo, trabalhos recentes no âmbito da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio têm contemplado 
aspectos sensoriais nas experiências do habitar, enfoque cuja origem remete a estudos realizados, a partir 
dos anos 1980, nos campos da história, da sociologia e, principalmente, da antropologia (MENESES, 2017). 
Esses estudos abordam a percepção do habitante em relação ao ambiente em que vive ou frequenta, 
entendida a percepção como processo de organização e significação da experiência sensorial, que envolve 
complexos processos relacionados à memória, tal como destacam as pesquisas científicas: 

Para as neurociências, percepção refere-se à capacidade, nos seres humanos, de associar 
as informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o 
mundo e sobre nós mesmos e orientar nosso comportamento [...] Dessa forma, a percepção 
é dependente dos sentidos, mas diferente deles, o que a torna uma experiência mental 
particular. (OLIVEIRA; MOURÃO-JÚNIOR, 2013, online) 

Apesar dos avanços conceituais, ainda são poucos os trabalhos no campo do patrimônio que se debruçam 
sobre a definição e aplicação de metodologias ou procedimentos buscando compreender a percepção do 
habitante em relação ao seu ambiente, identificando, assim, "as representações do patrimônio como 
experiência vivida" (MENESES, 2017, p. 199). 

Fazer do habitante sujeito da cidade, que, em suas práticas e representações, revela seus valores e formas 
de apropriação do espaço (MENESES, 2017) é o desafio que, então, se coloca.  
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O Simpósio Temático proposto pretende, assim, reunir pesquisas que têm contemplado essas preocupações, 
a partir da proposição de novas abordagens em relação às práticas predominantes até o momento. Estes 
trabalhos procuram identificar, no campo do patrimônio cultural, a percepção dos habitantes, por meio de 
entrevistas, depoimentos, mapeamentos colaborativos, desenhos, percursos ou, ainda, utilização de rede 
social; procedimentos que poderiam contribuir para as políticas públicas de preservação. Estas pesquisas têm 
buscado formas de aproximação aos sujeitos sociais e aos significados por eles atribuídos à arquitetura da 
cidade e ao ambiente urbano. 

O Trabalho 01 relata as experiências desenvolvidas em oficinas realizadas durante duas edições da Jornada 
do Patrimônio, na cidade de São Paulo, em que os participantes elaboraram distintos registros, tais como 
inventários dos percursos vividos e narrativas poéticas, estimulados pela percepção da cidade em sua 
dimensão física e simbólica, bem como pelo questionamento sobre o que se entende por patrimônio, 
relacionando-o às noções de pertença e cidadania. 

O Trabalho 02 ressalta a importância da história oral como ferramenta fundamental para compreender a 
experiência do morar nos primeiros apartamentos duplex modernos, reconhecidos como patrimônio oficial 
da cidade de São Paulo. A partir das memórias de suas moradoras mulheres, por meio de entrevistas, a 
pesquisa buscou outra chave interpretativa distinta da historiografia tradicional da arquitetura moderna, que 
consagrou esses edifícios como exemplares excepcionais devido aos valores atribuídos por especialistas.  

O Trabalho 3 também destaca a relevância da história oral para o conhecimento e entendimento, por meio 
de entrevistas, das histórias de vida de moradores em conjuntos residenciais modernos construídos pelo 
Estado entre 1930 e 1964, na cidade de São Paulo, e dos sentidos por eles construídos em relação ao 
patrimônio cultural no presente. A percepção dos moradores sobre o habitar nesses conjuntos pode 
contribuir para o campo ainda inexplorado da história social da habitação no Brasil.  

O Trabalho 4 discute, no caso concreto da Casa de Portinari na cidade de Brodowski (SP), o papel do entorno 
de bens tombados, partindo da premissa de que a noção de ambiência oferece uma abordagem integradora 
para a compreensão do viver e do estar no patrimônio cultural. Definiram-se, assim, procedimentos 
metodológicos baseados em incursões etnográficas e vivenciais de grupos da sociedade civil, por meio de 
diálogos, entrevistas e desenhos, para o entendimento sobre a ambiência daquele patrimônio cultural. 

O Trabalho 5 enfatiza a importância da percepção do habitante ou do frequentador na identificação, 
avaliação e valorização do patrimônio ambiental urbano. Relata a pesquisa sobre a criação de instrumental, 
por meio da rede social Facebook, para identificar as representações urbanas do centro do bairro da Penha, 
na cidade de São Paulo, investigando as suas potencialidades e limites para a preservação do patrimônio 
cultural.   

Além de compartilharem a importância de conhecer a percepção do habitante - aquele que habita ou 
vivência, de alguma forma - o patrimônio cultural, todos os trabalhos objetivam, a partir de abordagens até 
o momento não privilegiadas nas políticas de preservação, contribuir com novas perspectivas nessa direção. 
O desafio dessas abordagens mais recentes, que se fundamentam em procedimentos metodológicos mais 
ou menos conhecidos ou utilizados - como entrevistas ou questionários por meio das redes sociais -, é o de 
enfatizar o habitante como sujeito social do ambiente em que vive. 
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TRABALHO 01: 
Cidade metafórica: relatos de experiências em oficinas de exploração do território 

urbano em diálogo com as práticas de preservação do patrimônio. 

RESUMO EXPANDIDO 

O estudo da cidade como um organismo complexo e mutante, repleto de significações, permite diversas 
abordagens, segundo distintos campos de conhecimento e formas variadas de representação. Há processos 
de interpretação e representação da cidade calcados em visões consolidadas, em imagens catalogadas e 
largamente conhecidas. Duas formas de documentação podem ser ilustrativas dessa condição: os cartões 
postais, constituídos por referências da paisagem arraigadas à memória da população; os inventários de bens 
tombados, inseridos no domínio do patrimônio cultural, definidos por critérios institucionais compartilhados 
com a coletividade. 

Com base no entendimento de Michel De Certeau (1998), o propósito aqui é outro: transpor a superfície, 
extrapolando aquilo que é mais evidente, procurando, por um lado, explorar estratos submersos, numa 
tentativa de penetrar nos meandros de um território desconhecido, e, por outro, por em prática certas 
condutas experimentais, deixando-se guiar pelo imprevisto, buscando assim aproximar-se da vivência 
cotidiana dos cidadãos, justamente por entender que tais estratégias possam ser apropriadas para a 
condução das políticas urbanas contemporâneas em diálogo com as práticas de preservação do patrimônio.  

Este trabalho propõe o relato de experiências desenvolvidas em oficinas realizadas no âmbito de duas 
edições da Jornada do Patrimônio (2016 e 2017), promovidas pela Secretaria de Cultura do Município de São 
Paulo, intituladas “Cidade Metafórica I” e “Cidade Metafórica II”, no mês de agosto. As atividades foram 
concebidas e desenvolvidas por uma equipe que reuniu as autoras deste artigo a duas outras proponentes: 
Angela Di Sessa, fotógrafa, mestrado em Artes Visuais, com experiência em documentação de temas ligados 
à memória e ao patrimônio cultural; e Marcia Benevento, arquiteta, mestre na Área de Estruturas Ambientais 
Urbanas, com experiência na criação de espaços lúdicos e cenográficos.   

As experiências, que estabelecem ligações com pesquisas realizadas pelas autoras do artigo junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PGAUR/USJT), 
tiveram como objetivo o reposicionamento dos participantes em relação aos valores atribuídos à cidade, a 
seus artefatos e aos espaços urbanos, considerando suas múltiplas camadas de memória e de usos, através 
de vivências exercitadas durante a realização das atividades, com o objetivo de estimular o olhar consciente 
e a capacidade de ativar novas tessituras imaginárias e vínculos afetivos. O próprio conceito de patrimônio 
foi debatido, uma vez que se buscava reformulá-lo com base nas noções de pertença e cidadania.   

A formulação da Oficina usufruiu da aproximação a certos autores e suas respectivas abordagens, 
consideradas oportunas referências de suporte para as discussões e práticas propostas. Eis alguns deles e os 
enfoques privilegiados nas conversas: o historiador Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses e a reflexão que 
problematiza a relação entre patrimônio material e imaterial; o arquiteto norueguês Norberg-Shulz e o 
estreitamento de vínculos entre o exercício da arquitetura e o mundo dos “fenômenos” concretos da vida 
cotidiana; o antropólogo italiano Franco La Cecla e a reflexão não propriamente a respeito de como é 
construído o espaço, mas sobre o tipo de vida que se quer viver e como contribuir para realizar esse tipo de 
vida; Guy Debord e sua Teoria da Deriva com referência às práticas de deambulação, que inspiraram não só 
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o deslocamento no espaço, mas também a dinâmica das atividades desenvolvidas; e, por fim, Michel de 
Certeau e a criatividade desenvolvida por meio de táticas de resistência à reprodução acrítica de 
procedimentos tecnicistas, em busca da autenticidade das práticas cotidianas. 

Em dois dias de trabalho (3h/dia) as Oficinas “Cidade Metafórica I e II” propuseram aos participantes elaborar 
registros de diferentes naturezas, que se traduzissem em inventários dos percursos vividos e narrativas 
poéticas, por meio do exercício da capacidade de perscrutar a cidade em sua dimensão física e simbólica.  

No primeiro dia, os trabalhos foram divididos em três etapas: 1) apresentação da proposta aos participantes 
– reunidos na Sede do Arquivo Histórico Municipal, na primeira, e na Sala Café da Galeria Olido, na segunda 
edição – seguida de algumas dinâmicas coletivas de sensibilização, envolvendo a relação entre corpo e 
espaço; 2) realização das dinâmicas iniciais adaptadas ao espaço aberto; 3) realização das caminhadas pela 
área central da cidade – na primeira edição o percurso explorou o Bairro Bom Retiro, na segunda, o Largo do 
Paissandu – com o intuito de executar operações sucessivas de observação, sinalização de pontos de 
interesse e finalmente registro de elementos, pessoas e situações, fossem elas peculiares, inesperadas, ou 
cotidianas.  Parte-se da premissa de que é preciso problematizar o conceito de patrimônio, desnaturalizá-lo. 
Não basta mobilizar um conhecimento técnico-científico para valorizá-lo, mas antes de tudo é oportuno 
sensibilizar, ativar outros saberes, instigar processos de identificação e compartilhamento de referências 
culturais.  

No segundo dia, os resultados foram visualizados e mapeados, segundo critérios estabelecidos pelos 
participantes após o compartilhamento das experiências e dos registros feitos na expedição do dia anterior. 
Os registros parciais e a cartografia final foram publicados na página do evento do Facebook, durante e após 
a realização das atividades, incentivando interação entre os participantes e a comunicação das diferentes 
formas de mapeamento das sensações vividas. 

O relato dessas experiências, a nosso ver, permite problematizar a associação entre o espaço físico da cidade 
e sua representação simbólica. Quem sabe essas vivências possam revelar pistas, mesmo que embrionárias, 
para se ampliar a noção de patrimônio, favorecendo os laços de pertencimento ao estreitar não apenas as 
relações entre as pessoas, mas delas com os suportes materiais, justamente por neles depositar valor. 
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TRABALHO 02: 
Habitação, preservação e memória: revelando modos de 

morar moderno na metrópole paulistana.  

RESUMO EXPANDIDO 

A discussão sobre a preservação da arquitetura moderna tem mais de trinta anos, mas a atribuição de valor 
das obras modernas ainda não está incorporada na discussão cotidiana de seus usuários. Este trabalho busca 
compreender os espaços de morar da cidade de São Paulo a partir de seus projetos e da preservação de sua 
memória. Debruça-se de maneira mais específica sobre os primeiros apartamentos duplex modernos 
buscando compreender a organização espacial dos conjuntos habitacionais, o perfil de seus moradores e as 
transformações que sofreram ao longo de décadas de uso. Trataremos de exemplares consagrados pela 
historiografia da arquitetura e reconhecidos como patrimônio oficial da cidade de São Paulo, seja pelo 
projeto arquitetônico, pela relevância de seus autores e pela localização na área central.  

O edifício Esther foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1990 com a justificativa de “constituir um profundo marco 
na paisagem e na história da arquitetura paulista por se tratar de um projeto de desenho coeso e 
consequente de princípios funcionalistas desenvolvidos com profundidade e alto padrão formal, num 
excelente equacionamento de todos os aspectos do programa” (Resolução 25 de 24/08/1990). Em 1992, ele 
foi tombado também pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 
da Cidade de São Paulo (Conpresp, Resolução 31/1992). Apesar disso, é visível o quanto a conservação do 
conjunto está comprometida. Falta um projeto de restauro que o investigue em sua totalidade, que entenda 
sua importância na história e na paisagem paulistana, que ressalte os aspectos inovadores dos espaços 
arquitetônicos e adeque às demandas contemporâneas do conjunto. No caso do edifício Eiffel, o 
tombamento inicial se deu pela inserção no Perímetro de Tombamento do Anhangabaú e a pesquisa revela 
que os moradores atuais reconhecem as qualidades da organização espacial e de sua localização, inclusive 
muitos deles têm a consciência dos cuidados que devem ter em relação a sua conservação. 

Tão interessante quanto compreender esta materialidade da obra, é analisar como a questão do morar– tão 
defendido e propagado pelos primeiros arquitetos vinculados ao movimento moderno – é compreendido e 
foi transformado nos últimos anos. Assim, este trabalho – fruto de uma pesquisa de pós-doutorado mais 
profunda sobre os apartamentos duplex – busca estabelecer um diálogo entre desenho, construção e 
apropriação de espaço que contribua para a preservação dos edifícios e das memórias a ele relacionadas. 

Neste sentido, a história oral entra como ferramenta fundamental para esta pesquisa ao trazer experiências 
e lembranças daqueles que moraram nos edifícios históricos e incentivando compreender outras 
possibilidades de abordar o patrimônio cultural. Para tanto, foram realizadas diversas entrevistas entre junho 
de 2016 até abril de 2018 tentando levantar o perfil dos moradores, assim como as diferentes formas de 
ocupação e as transformações dos espaços decorrentes dos padrões contemporâneos de domesticidade. 
Para melhor sistematizar das respostas e ajudar na comparação dos dados obtidos, foram elaboradas fichas 
de entrevista com perguntas específicas aos moradores de cada um dos objetos de estudo. As perguntas 
foram agrupadas de acordo com três objetivos principais: traçar o perfil dos ocupantes dos apartamentos, 
entender a relação dos entrevistados com o edifício e com o Centro de São Paulo e melhor compreender as 
reformas feitas no apartamento ao longo dos anos. Para tanto, registrou-se também em planta as 
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modificações ocorridas nos apartamentos dos entrevistados, comparando-se situação atual dos 
apartamentos aos desenhos originais.  

As entrevistas se colocaram como uma oportunidade de ouvir os moradores dos espaços construídos 
expressar suas opiniões, julgamentos e pontos de vista a cerca do lugar que habitam, usam e disfrutam 
diariamente. Ou, como afirma Graciela de Garay:  

Los usuarios, con todas sus experiencias de vida e su sentido común, nunca aparecen 
citados en las paginas eruditas de la historia del arte, y si alguna vez son incluidos, sus 
referencias sirven, en la mayoría de los casos, para ilustrar los problemas sociales que señala 
el académico, ya sea para demonstrar las deficiencias intrínsecas del proyecto o la 
incapacidad de sus habitantes para usar y cuidar la arquitectura. (GARAY, 2002, p. 09) 

Tendo em vista que a história da preservação ainda carece de estudos que aproximem as questões de 

conservação dos espaços físicos com o cotidiano de seus usuários, esta proposta busca compreender esses 

conjuntos multifamiliares a partir das memórias de seus moradores. Busca ainda compreender como se dá a 

preservação desses espaços físicos, que adaptações foram realizadas de maneira a atender às demandas da 

vida atual e quem são os moradores desses espaços tão característicos de um modo de vida vinculado a 

meados do século XX. Assim, a análise dos projetos, o levantamento do perfil de seus moradores e da maneira 

como ocorre a ocupação dos espaços modernos se colocam como interesse principal. Neste sentido, foram 

utilizadas fontes de pesquisa diversas, como fotografias, anúncios de jornais e revista, associadas ao trabalho 

de campo e aos recursos da história oral, de maneira a ampliar a discussão sobre as possibilidades de associar 

à memória dos moradores à preservação desses bens culturais, realizando uma análise mais ética do que 

estética do campo do restauro e da historiografia da preservação. 
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TRABALHO 03: 
Conjuntos habitacionais e patrimônio cultural em São Paulo: trabalho e memória. 

RESUMO EXPANDIDO 

O presente artigo tem por objetivo discutir o patrimônio cultural e o lugar da memória nos conjuntos 
residenciais construídos pelos Institutos e Aposentadorias e Pensões (IAPs) na cidade de São Paulo nas 
décadas de 1940 e 1950. A partir do projeto de história oral com seus residentes, discutimos a elaboração 
do passado e seus sentidos para o presente face aos processos de transformação arquitetônica e urbana na 
metrópole. Em que medida, sob o olhar dos sujeitos sociais os conjuntos são referências culturais? Como 
pensar a sua perpetuação às gerações futuras diante das demandas constitucionais de ampliação do que 
pode ser considerado patrimônio cultural? O olhar dos moradores, a partir de suas vivências cotidianas no 
passado e no presente, revela profundos atrelamentos (seja na apropriação, seja na crítica) aos programas 
históricos de habitação no Brasil promovidos pelos IAPs. A partir da história oral, pretende-se discutir as 
histórias de vida no conjunto e suas relações com a preservação na contemporaneidade.  

Inserindo-se no debate sobre a expansão da agenda de pesquisas sobre a habitação social e do patrimônio 
cultural no Brasil, este artigo tem por objetivo apresentar trabalho de pesquisa sobre os moradores dos 
conjuntos residenciais construídos pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões em São Paulo e região 
metropolitana. De maneira inédita foram realizadas cerca de 50 entrevistas com moradores e moradoras dos 
conjuntos residenciais que focaram nas histórias de vida e nas experiências de construção de sentido de 
patrimônio cultural no tempo presente.  

Este trabalho é um desdobramento da pesquisa organizada no livro "Blocos de Memórias: habitação 
social, arquitetura moderna e patrimônio cultural" (2016) em que foquei a atenção na habitação social 
como patrimônio e os seus desafios de preservação. Foram estudadas as articulações entre história da 
preservação no Brasil e os comprometimentos teóricos e conceituais que implicaram em critérios seletivos 
calcados em valores estético-estilísticos e na historiografia da arquitetura. Naquele estudo ficou clara a 
necessidade de propor políticas de preservação para estas habitações, desde que articuladas aos sentidos 
dos moradores.  

Sem o estudo caso a caso com a participação dos moradores nos processos de valoração, a tendência será a 
da reprodução de paradigmas tradicionais e ortodoxos de patrimônio que não condizem com as expectativas 
e os conceitos do século XXI. É preciso considerar os saberes e os fazeres dos moradores, sem os vícios da 
perspectiva conscientizadora. Nos processos educativos em que as valorizações locais e construídas ao longo 
do tempo vêm à tona por meio de trabalhos críticos, permite-se a emergência de laços e valores do 
patrimônio, que significam e dão novos sentidos aos objetos materiais. A componente da educação 
patrimonial pode aparecer em todo processo de identificação, compartilhando saberes e considerando a 
expectativa das comunidades. Não é como meros produtos de divulgação e de resultados que as ações 
devem acontecer, mas como parte indissociável dos diversos momentos do projeto, da identificação à obra.  

Com a Constituição Federal de 1988 os preceitos de patrimônio cultural brasileiro foram legalmente 
transformados, incluindo expressões que extrapolam o excepcional e incluem toda sorte de temas da cultura. 
É no encontro dos necessários e aprofundados saberes técnicos (de fora do âmbito local) com as experiências 
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e valorações locais que pode construir novos sólidos laços que os possibilitem, se assim se concluir, 
permanecer às gerações futuras.  

Nos interessa neste momento discutir mais do que a preservação física como um fim em si mesmo, mas 
pensar os vínculos de memória e de pertencimento que os moradores construíram com os espaços de 
moradia. O estudo teve como objetivo compreender as relações entre o papel dos agentes sociais e o espaço 
edificado, a partir da apropriação, resistência ou rejeição ao modo de morar moderno. O processo de 
pesquisa constituiu-se de visitas de campo aos conjuntos selecionados e entrevista orais. As entrevistas 
foram realizadas com moradores que pudessem, de alguma forma, estabelecer relações de memória dos 
seus modos de vida à época da implantação do projeto de morar. Quase todos os entrevistados pertenciam 
à geração das primeiras famílias beneficiadas com uma unidade pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões 
em seus respectivos conjuntos.  

O estudo dos conjuntos residenciais modernos construídos pelo Estado entre 1930 e 1964 mostrou o papel 
primordial dos moradores na apropriação das casas modernas e na assimilação, rejeição ou resistência aos 
modos de vida propostos seja nas esferas domésticas, seja nas atividades sociais, culturais e desportivas nos 
conjuntos. A experiência de moradia coletiva realizada a partir do programa estatal de construção de 
moradias levou a formas de organização social e produziu experiências muito fortes e duradouras, 
constantemente contadas e reinterpretadas pelos moradores. A utilização dos espaços de morar no presente 
é revestida de significados memoriais, repleta de histórias pregnantes da apropriação pelos moradores de 
suas casas modernas e dos espaços de viver coletivamente, os quais denotam a força dos programas 
promovidos pelo Estado naquele período e o campo muito fértil de investigação sobre a história social da 
habitação ainda inexplorado. 
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TRABALHO 04: 
Por uma abordagem de ambiências em entorno de bens de interesse cultural. 

RESUMO EXPANDIDO 

O entorno é um instrumento para a preservação de bens de interesse cultural que possibilita diferentes 
leituras e os referenciam no tempo e no espaço, ampliando não só o potencial de proteção do patrimônio, 
mas o inserindo no contexto urbano contemporâneo. A discussão sobre o papel do entorno de bens 
tombados existe desde os primórdios do campo da preservação (Motta; Thompson, 2010). Atualmente, 
engloba-se um número maior de condicionantes para sua definição, trazendo novos desafios em seu pensar 
e agir. Assim, permite e demanda outras formas de atuação e posturas a serem desenvolvidas de forma a 
promover a preservação do patrimônio cultural. O tema do entorno de bens tombados é pouco estudado, 
principalmente nesta ampla perspectiva de preservação cultural. 

Foi nesse cenário que, a partir de uma demanda interna da superintendência do Instituto de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan em São Paulo, foi realizada uma pesquisa interdisciplinar, 
no âmbito do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, finalizada em 2015. A pesquisa 
estudou o entorno de bens de interesse cultural sob o ponto de vista da noção de ambiência. Por meio desta 
noção, esboçou-se um processo heurístico de abordagem do entorno como forma de tratamento para 
preservação do patrimônio cultural. A expressão ambiência é utilizada na prática institucional do Iphan em 
uma perspectiva de compreensão dos diferentes aspectos dos bens protegidos para a ampla preservação por 
meio de seus entornos. O termo é usado sobretudo para se referir aos aspectos simbólicos e subjetivos, mas 
sem maiores indicações teórico metodológicas. 

Para compreender o amplo caráter dado ao entorno, a pesquisa se baseou em enfoques que contribuem 
para uma compreensão de ambiência como elemento unificador de vários componentes do entorno. Como 
referencial teórico, as formulações do antropólogo Tim Ingold (2012) ajudam a repensar as coisas em sua 
dinâmica integral do viver no mundo. Entre as manifestações mais atuais sobre ambiências estão as 
desenvolvidas pelos pesquisadores do laboratório francês Cresson em investigações interdisciplinares de 
abordagens sensíveis urbanas que as compreendem como fator integrador, permitindo a percepção das 
coisas nos espaços vivenciados pelos sujeitos. Tendo Thibaud (2002; 2011) com um de seus principais 
representantes, elas ressaltam que tal aspecto integral é reconhecido em ambiências, pois a entendem como 
base condicionante unificadora à percepção, relacionada a como os vários componentes de uma situação 
são percebidos. Ao abordarem a ambiência como dimensão sócio estética urbana colocam a importância da 
ressonância do ambiente construído aos sujeitos que vivenciam os espaços. 

Este tratamento dado à ambiência possibilita reconhecer as relações existentes dos bens culturais em seus 
entornos que podem estar relacionadas à sua preservação. Assim, diferencia-se de tratamentos positivistas 
e cartesianos de posicionar os sujeitos como parte principal, revelando a multiplicidade de visões e como as 
práticas sociais são importantes para a abordagem sensível das cidades. Verificou que tal tipo de abordagem 
reflete em críticas do campo patrimônio cultural. O aspecto relacional é apontado por Yázigi (2012) em sua 
definição particular de ambiência que tem reflexos no conceito de patrimônio ambiental urbano e nas 
questões de planejamento urbano das cidades brasileiras. Notou-se também que a questão de ressonância 
e concepção integradora entre objetos e práticas sociais que são defendidas por Gonçalves (2005; 2007). 
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O repertório teórico desenvolvido foi aplicado nas pesquisas de campo feitas no entorno da Casa de Portinari, 
localizada na cidade de Brodowski-SP. Para dar corpo às ambiências que conformam a Casa foram criadas 
situações de compreensão dos processos existentes no entorno, por meio de incursões etnográficas e 
vivencias junto a sociedade civil por meio de diálogos, entrevistas e desenhos.  Nesse processo, identificou-
se as relações do viver de cada elemento, auxiliando no entendimento da heterogeneidade de ambiências 
existentes que foram vivenciadas. Assim, foram compreendidos os elementos de distintas naturezas que 
conferem à Casa de Portinari as principais condicionantes de suas ambiências: 1. o museu, como 
equipamento público e como instituição, tanto pelo uso do espaço quanto por proporcionar novas 
experiências do local e, por consequência, criar ambiências; 2. a praça, localizada em frente à Casa, lugar 
suporte de diferentes usos sociais, de encontros, festas, brincadeiras ou religiosos;  3. Portinari, a figura do 
artista e de sua família, como expressão das lembranças dos mais velhos da infância do artista e de sua família 
na cidade e do imaginário criado em torno do menino comum; e 4. ruas largas, do centro da cidade, não pelo 
traçado urbanístico relacionado à história da cidade, mas por sua forma interagir com outros elementos 
como a percepção do céu da cidade e do fluxo tranquilo da cidade. 

Em diversas instâncias, são apresentadas formas de repensar o tratamento do patrimônio cultural com 
abordagem das ambiências de seu entorno. Se por um lado a ambiência legitima a importância do sentir, 
compreender e se relacionar no local, reconhecendo os saberes das práticas cotidianas, não se pode negar a 
relevância do saber técnico institucional no emprego do entorno como instrumento para preservação de 
bens culturais; mesmo não isento de críticas. Institucionalmente há uma necessidade de o entorno ser 
delimitado e normatizado, também como forma de transparência pública e política, no sentido de um 
posicionamento institucional. Mas ao pensarmos em ambiência logo nos deparamos com uma urgência 
oposta, pois são coisas que fogem de limites e normas. São saberes distintos que possuem diferentes formas 
e éticas de se conhecer o mundo, mas que entre perdas e ganhos, tem seu espaço e podem conviver em um 
trabalho de mútuo respeito para uma atuação compartilhada e não apenas “participativa”.  

As relações entre bens culturais e seus entornos concernem a uma abordagem integradora para o 
entendimento das dimensões do viver e estar no mundo do patrimônio cultural. Dessa maneira, também é 
que se assume um posicionamento sobre a heterogeneidade de processos existentes no entorno que podem 
ter correspondência ou não com a preservação, mas nos quais o diálogo e a colaboração são primordiais em 
termos de ambiência por seu aspecto difuso. Em um entendimento não só operacional do entorno, mas 
como oportunidade de um instrumento de políticas afirmativas do patrimônio cultural que correspondem às 
demandas sociais existentes. 
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TRABALHO 05: 
Percepções sobre o bairro da Penha em São Paulo: novas aproximações. 

RESUMO EXPANDIDO  

O presente trabalho pretende refletir sobre pesquisa realizada, nos anos de 2015 e 2016, pela arquiteta 
Barbara Belorte, sob a orientação da autora, cujo objeto era conhecer as percepções do habitante em relação 
ao ambiente urbano do centro do bairro da Penha, situado na região leste da cidade de São Paulo, a partir 
da rede social Facebook. Consistiu na primeira etapa de uma pesquisa mais ampla, ainda em andamento, em 
que se pretende avaliar a utilização de tecnologias da informação para identificar as representações do 
habitante da Penha - aquele que o habita ou vivencia de alguma forma - relacionadas à memória social, suas 
permanências, e à percepção dos processos de transformação urbana do bairro. 

Duas preocupações fundamentais guiaram a pesquisa. Por um lado, considerava-se - e ainda se considera -
importante refletir sobre procedimentos operacionais adequados, no campo das ações de preservação do 
patrimônio cultural, a realidades de grandes cidades como São Paulo, em que seu porte e complexidade não 
consegue ser suficientemente abarcados, explorados, conhecidos pelos órgãos de patrimônio, visivelmente 
afetados pela insuficiência de recursos humanos e financeiros para enfrentar tal tarefa. Por outro lado, há a 
necessidade de se pensar enfoques distintos dos predominantes até agora nesses órgãos, muito vinculados 
ainda a práticas de identificação e proteção de bens fundamentadas em valores históricos e estéticos, além 
da consideração do conjunto urbano como mera junção de elementos arquitetônicos isolados.   

Partiu-se, assim, da retomada do conceito de patrimônio ambiental urbano, na concepção defendida por 
Ulpiano Bezerra de Meneses, desde a década de 1970, de que sua relevância reside justamente no fato de 
que esse tipo de patrimônio alimenta - e é alimentado por - representações de um ambiente urbano, que 
são importantes de serem conhecidas e compreendidas quanto à articulação dos objetos que o constituem: 

A forma como esses “objetos” são produzidos pela sociedade e, numa segunda instância, 
selecionados e integrados em conjuntos articulados, isto é, a apropriação social, desses 
sistemas de objetos, é problema cuja investigação não pode ser ignorada, sob pena da 
impossibilidade de definir o patrimônio ambiental urbano da sociedade. (MENESES, 1978, 
p. 45) 

O desafio que então se coloca é como identificar essas representações urbanas, como passar da 
fundamentação teórica para a prática. No âmbito desses questionamentos, a pesquisa apoiou-se na premissa 
de que as novas tecnologias da comunicação podem auxiliar nessa tarefa, tal como manifesto na Declaração 
de Quebec, de 2008 (ICOMOS, 2008).  

Com o objetivo, então, de conhecer as percepções do habitante do bairro da Penha sobre o ambiente urbano 
de sua área mais antiga, o chamado centro histórico do bairro, foi construída uma página na rede social 
Facebook, em que se pretendia, tal como defendido por Meneses (2017, p. 198), “dar ao habitante, no 
universo do patrimônio cultural, uma presença menos etérea”. 

Nessa primeira etapa da pesquisa, o mais importante não foram os resultados alcançados, mas a própria 
tentativa de se buscar novos procedimentos para o conhecimento de atores sociais que atuam na proteção 
da memória local, bem como a elaboração de ferramenta relacionada às novas tecnologias da informação, 
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para se trabalhar com o patrimônio cultural de uma forma mais ampla do que aquela proposta pelos 
inventários mais tradicionais. 

As permanências e transformações são percebidas pelo habitante, cujas percepções conformam um 
imaginário urbano que revela e traduz o modo como o sujeito pensa e se relaciona com o seu ambiente 
urbano, evidenciando uma circularidade: “constrói-se como se representa e representa-se como se constrói", 
por isso, é preciso entender as "representações do espaço físico como construção social operada pelos 
diversos grupos sociais" (FERNANDES, 1992, p, 62).  

Representação, percepção e imaginário devem ser entendidos como parte de um mesmo processo: "o 
imaginário urbano, como todo imaginário, diz respeito a formas de percepção, identificação e atribuição de 
significados ao mundo, o que implica dizer que trata das representações construídas sobre a realidade - no 
caso, a cidade" (PESAVENTO, 2007, p. 15). 

De reconhecida importância histórica, sendo um dos bairros de consolidação mais antiga da cidade, com 
permanências urbanas significativas, o chamado centro histórico da Penha foi tombado recentemente, no 
mês de fevereiro do presente ano, pelo órgão municipal de patrimônio cultural de São Paulo, após um 
processo de tombamento cuja abertura teve início há mais de dez anos atrás. O bairro apresenta, também, 
mudanças significativas, devido às transformações que ali ocorrem, como os processos mais acentuados de 
verticalização nas últimas décadas, e à legislação urbana incidente que prevê o seu adensamento.  

A primeira etapa da pesquisa, objeto deste artigo, abordou as características do centro do bairro da Penha, 
suas permanências e transformações urbanas, incluindo as políticas urbanas que incidem sobre este 
território, bem como as ações de apropriação social de seu patrimônio cultural e os grupos envolvidos. 
Paralelamente, propôs a construção de um instrumental via rede social Facebook para conhecimento das 
percepções urbanas sobre a Penha, que teve um retorno positivo expressivo, da ordem de 102 questionários 
respondidos sobre o tema, dos quais 83 foram considerados aptos para análise pretendida. 

A partir dos estudos realizados, entrevistas e visitas ao bairro da Penha, verificou-se a existência de uma forte 
identidade histórica e cultural claramente perceptível na permanência de elementos urbanos constituidores 
de sua paisagem e ambiente, bem como no imaginário de moradores e frequentadores de um território que 
tem sido fortemente impactado por transformações urbanas nos últimos anos. A existência de um rico 
conjunto de elementos conformadores de um patrimônio ambiental urbano no centro histórico penhense é 
evidente, verificando-se, inclusive, uma disputa entre diversos grupos pela sua apropriação. 

Embora a primeira etapa da pesquisa tenha considerado positivas a utilização e contribuição das redes sociais 
nos processos de avaliação e valorização do patrimônio ambiental urbano, sendo um caminho possível para 
o conhecimento da memória social a ele relacionado, este instrumento deve, ainda, ser objeto de estudos 
mais aprofundados sobre suas potencialidades e limites. Este é justamente o objetivo da etapa de pesquisa 
atualmente em desenvolvimento. 
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PRESERVAR, MODERNIZAR E RENOVAR OS HOSPITAIS – QUAIS OS 

CAMINHOS? 

O tema da Arquitetura da saúde necessita de um enquadramento enquanto projeto e cultura material, tendo 
em vista os diversos atores sociais intervenientes no processo, e os sentidos produzidos historicamente para 
a assistência à população. O objeto arquitetônico, portador de memórias e vivências, nos ensina sobre os 
modos de viver e as práticas médicas, necessitando, mais do que nunca, agregar os saberes tradicionais e 
desenvolver experiências voltadas às demandas pela humanização destes espaços de acolhimento. 

Partindo destes pressupostos, este Simpósio versa sobre a relação entre modernização e preservação na 
arquitetura dos hospitais, em como se pode pensar o que deve ser preservado como material histórico dos 
edifícios da saúde e o que pode ser compatibilizado com as necessidades de renovação dos ambientes, 
estruturas e instalações, em nome da funcionalidade, eficiência e sustentabilidade e das políticas de 
humanização das instituições, ligadas à assistência à saúde e à qualidade de vida da população. 

A problemática da dimensão patrimonial nos espaços da saúde é ainda um tema espinhoso, no qual confluem 
posturas e posicionamentos como as que propõem a inadequação das antigas estruturas conventuais ou 
mesmo dos hospitais oitocentistas aos requisitos dos modernos equipamentos de tratamento e diagnóstico. 
Parte-se da reflexão acerca das Santas Casas brasileiras, expressão de uma assistência caritativa em sua 
origem e da arquitetura hospitalar mais longeva na história do país, que enfrentam intervenções físicas 
sucessivas, refletindo novas visões e interesses, nem sempre planejadas e documentadas, sob improviso ou 
não, tampouco respeitando a história do lugar, incluindo as memórias das experiências no campo da saúde, 
e do patrimônio arquitetônico. 

Contudo, a dificuldade também se amplia para outras edificações hospitalares, como a arquitetura sanatorial 
para assistência à saúde mental e a de tratamento da tuberculose, dentre outras instituições especializadas, 
cujos modelos assistenciais e arquitetônicos mudaram de paradigmas, ao longo do século XX, com as 
contribuições médico-científicas e os avanços sociais, assim como para os hospitais tipo monobloco verticais 
de caráter moderno, os quais são ainda menos reconhecidos em seus valores histórico e arquitetônico, 
podendo-se estender a questão à tipologias ainda mais recentes, que incorporam novas modalidades e 
processos de assistência, tecnologias e configurações espaciais.  

Se no passado remoto já havia razão para a assertiva “os hospitais são uma obra que nunca termina”, pela 
necessidade de ampliação de enfermarias em função do aumento de abrigados e acréscimos de alas para 
funções diversas, há quase um século esse processo vem se intensificando, por um lado, pelo aumento 
demográfico, novas demandas de saúde, diversidade de serviços e consequente instalação de recursos 
tecnológicos e, por outro, pela dinâmica das abordagens de tratamento e das logísticas empresariais na área 
da saúde. 

As questões centrais que se propõem são: quais estruturas arquitetônicas devem ser mantidas a fim de 
preservar a identidade do hospital? Qual o papel dos detalhes construtivos na compreensão da história da 
arquitetura da saúde? O tratamento museal dos hospitais é um recurso possível, mas é suficiente para a 
difusão da cultura médica e valorização do espaço hospitalar para além de suas funções primeiras? Como a 
formação dos Arquitetos e urbanistas deve contribuir para a compreensão do edifício hospitalar em suas 
múltiplas dimensões: material, temporal e cultural? 
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O texto “O mito da modernização na arquitetura hospitalar do século XX: um paralelo entre o Sanatório de 
Belém e o Hospital do Açúcar em Maceió” trata da trajetória de dois hospitais construídos no período do 
Estado Novo, os quais vinculam-se ao tipo monobloco vertical de tradição norte-americana. Ressalta-se a 
necessidade da compreensão desses edifícios enquanto documentos da modernização da arquitetura 
hospitalar do século XX, uma vez que as intervenções desordenadas vêm prejudicando a leitura da forma 
destes exemplares. 

No artigo “Hospital Evandro Chagas: uma análise das transformações no edifício” os autores tratam do 
dilema da perda de identidade do edifício hospitalar e do desafio de preservá-lo como patrimônio da saúde, 
quando precisa de intervenções e infraestrutura com padrões contemporâneos de atendimento, a partir dos 
estudos sobre o Hospital Evandro Chagas integrante do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos da 
Fundação Oswaldo Cruz.  

Em “Arquitetura Hospitalar em Salvador: 1900 a 1950”, os pesquisadores discutem a trajetória dos hospitais 
mais destacados de Salvador, na primeira metade do século XX, descrevendo seus padrões, em consonância 
com as demandas de atendimento e as diretrizes conceituais ou referências da época, visando identificar as 
fases da arquitetura hospitalar na cidade e auxiliar na preservação da memória e do patrimônio da saúde. 

Os dilemas contemporâneos enfrentados nos hospitais antigos é o tema desta pesquisa, cujos objetos de 
estudo são os Hospitais de Dermatologia Sanitária do Paraná e Oswaldo Cruz, os quais integram o Patrimônio 
Cultural da Saúde do Estado. Discutir as mudanças e intervenções espaciais no edifício, ocorridas, ao longo 
do tempo, com a diversificação de usos e o compartilhamento de espaços e no processo de modernização 
de instalações e equipamentos de saúde são os objetivos do texto “Reflexões sobre preservação e 
modernização de conjuntos hospitalares de relevância histórica e arquitetônica: estudo dos hospitais 
Oswaldo Cruz, em Curitiba, e de Dermatologia Sanitária, em Piraquara/PR”. 

No artigo “Perspectivas para a preservação da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba”, as pesquisadoras 
analisam a trajetória de transformações nos edifícios das Santas Casas de Misericórdia, contextualizadas em 
seu tempo, buscando diretrizes para contribuir com intervenções criteriosas e adequadas, às exigências da 
medicina e assistência contemporânea, e a preservação da memória social, materializada nos edifícios 
hospitalares.  
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O mito da modernização na arquitetura hospitalar do século XX: um paralelo entre 

o Sanatório de Belém e o Hospital do Açúcar em Maceió

O Sanatório de Belém, como foi inicialmente conhecido o Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB), destinava-se ao tratamento de tuberculosos, em complementação ao antigo Hospital de Isolamento 

Domingos Freire. Integrando uma fase de grandes obras do Período Vargas, a construção do Sanatório esteve 

sob a coordenação da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde, que foi responsável pelos 

projetos, especificações e orçamentos, execução e fiscalização das obras de 13 a 19 grandes sanatórios na 

maioria dos estados brasileiros, entre 1934 a 1977 (MIRANDA E ABREU JR, 2016).  

O partido geral do Sanatório obedece aos preceitos modernos do monobloco vertical, articulando um corpo 

central com alas laterais anguladas de modo a fornecer a planta uma aparência de X, cujas alas voltam-se 

para leste com amplas varandas, características dos Sanatórios do período. Entretanto, as obras se 

arrastaram desde 1938, estando paralisadas até 1948, quando houve uma reavaliação dos custos e ampliação 

da capacidade de leitos de 600 para 800 pacientes, sendo inaugurado simbolicamente em 1957, com apenas 

uma ala em funcionamento, e finalmente posto em funcionamento em 1959, e tendo sua inauguração 

definitiva em 1977, com apenas 200 leitos. Tal demora redundou em que o projeto inicial ficasse obsoleto 

diante dos avanços no tratamento da tuberculose, vindo o hospital a se especializar complementarmente em 

doenças tropicais e infecciosas, tratamento de câncer, meningite, dentre outras (figuras 1 e 2). 

Figura 1: FSESP, Planta do Terreno do Hospital Barros Barreto, s.d. 
Fonte: Arquivo do HUJBB, 2018. 
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Figura 2: Fachada do Hospital Barros Barreto 
Fonte: Larissa Leal, 2018. 

Atualmente, funciona como Hospital Escola da Universidade Federal do Pará, sendo sua administração 

terceirizada, e enfrentando graves problemas de manutenção. Um passeio pelo amplo espaço ocupado pelo 

mesmo permite visualizar ainda a sua volumetria, a despeito de modificações em vãos e esquadrias. 

Abrangendo uma clientela diversificada, composta por habitantes da capital e de todas as regiões do Estado 

do Pará, o hospital vem recebendo indiscriminadamente acréscimos em seu edifício principal, as quais são 

executadas sem o conhecimento e orientação do Setor de Engenharia e Arquitetura da instituição.  

A modernização de setores, como o Bloco cirúrgico, inaugurado em 2017, implica na adoção de materiais 

contemporâneos e da aplicação de revestimentos e tintas na cor predominante verde, os quais não dialogam 

harmonicamente com as paredes brancas e os pisos de cor terrosa originais. Deste modo, os espaços internos 

e externos do monumental edifício hospitalar lembram uma ‘colcha de retalhos’, sendo expressivamente 

deterioradas as fachadas de serviços, nas quais são adicionadas toda sorte de ‘gambiarras’, que 

comprometem, inclusive, a higiene do edifício (figura 3).  
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Figura 3: Elevação interna com varandas (à esquerda) e elementos vazados (à direita), representativos da Arquitetura moderna 
Fonte: Larissa Leal, 2018. 

O Hospital da Fundação da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas (FHAIAAL), conhecido como 

Hospital do Açúcar de Alagoas (figura 4), foi construído pelos usineiros, fornecedores e plantadores de cana 

e Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), e inaugurado em 1957, para assistência médica aos trabalhadores da 

lavoura e indústria canavieira, que se tornou obrigatória com o Estatuto da Lavoura Canavieira (1941). Essa 

Lei resultou da pressão dos trabalhadores e pequenos produtores por melhores condições de vida, no início 

do século XX, e necessidade de regulamentar a economia em seus aspectos do bem-estar social e apoio a 

produção açucareira do país, durante o Estado Novo, sob a Égide do IAA (MONTEIRO, 2015).  

O Setor de Assistência à Produção (SAP) do IAA fiscalizava a assistência social e orientava os segmentos 

canavieiros a implantar os serviços médicos, a partir de estudos desenvolvidos pelos técnicos, sob a 

coordenação do Serviço de Assistência Médico-Social. Disponibilizava projetos de ambulatórios-padrão para 

disseminá-los em locais de maior risco de endemias e carência assistencial, nas áreas produtoras de cana e 

açúcar, seguindo modelo de assistência coordenada, hierarquizada e articuladas a um hospital de clínicas ou 

geral.  

Os segmentos canavieiros de Alagoas, diferentemente da orientação do SAP, decidiram pela construção de 

um hospital de grande porte, sediado na Capital, antes da construção de unidades periféricas.  O projeto do 

Hospital do Açúcar, concebido pelo arquiteto Manoel Messias de Gusmão, a partir de 1949 e aprovado em 

1951, espelhou uma opção formal e funcional inspirada nos protótipos Districtal Hospital com 200 leitos e 

Base Hospital, idealizados pelos órgãos governamentais dos EUA, nos anos 1940, que integram o Coordinated 
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Hospital System e constam do Elements of the General Hospital, documento traduzido no Brasil no início dos 

anos 1950 (figura 4).  

 
Figura 4: Coordinated Hospital System e Hospital do Açúcar de Alagoas, em Maceió, anos 1970   

Fontes: Gráfico - U.S. Department of Health, Education and Welfare Public Helth Service. Design and Construction of General Hospitals. New 
York;Chicago, USA:FW Dodge Corp; Modern Hospital Publishing Co. 1953. P1-3. Foto - Acervo da FHAIAAL, 1992. 

 

Até meados de 1990, o Hospital complementou e reformou alas no edifício original, conforme as demandas, 

de tecnologias e especialidades, mantendo de modo geral as mesmas características arquitetônicas. O 

aumento do número de leitos, num percentual de quase 300 %, refluiu com as crises financeiras, mas não 

ocasionou alterações no edifício, sendo os diversos anexos resultantes da ampliação dos serviços com a 

introdução de unidade de cardiologia, consultórios e centro de diagnósticos. Desde fins da década, as 

mudanças internas envolveram retirada de paredes, novas instalações, estruturas, revestimentos e vedações 

e na fachada algumas intervenções com painéis de vidro e acréscimos em novos acessos (figura 5).  

 

Figura 5: Fachada principal nos anos 1990, recepção e fachada principal em 2018  
Fonte: Acervo da FHAIAAL, 1992. 

 

Atualmente, o hospital passa por uma reestruturação em parceria com uma universidade privada, 

acrescentando atividades de ensino e pesquisa, e mudança do nome de fantasia para Hospital Veredas, 
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remetendo à área ajardinada onde encontra-se o conjunto arquitetônico original do edifício hospitalar e da 

capela. 

O Sanatório de Belém e o Hospital do Açúcar de Alagoas são representações dos planos de racionalização e 

modernização do Estado Novo, inspirando-se no tipo monobloco vertical, de produção norte-americana. 

Ambos se situam em amplos terrenos, sendo destaque suas áreas verdes e o térreo com amplas galerias 

cobertas. Contudo, a ausência de uma coordenação de obras e projetos integrados das adições e renovações 

em ambos os hospitais resultam em deformação do partido geral dos mesmos, sendo importante ressaltar o 

reconhecimento de suas formas e elementos característicos da arquitetura moderna, os quais conferem 

identidade e servem como registros materiais do processo de modernização da arquitetura hospitalar 

brasileira. 
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Hospital Evandro Chagas: uma análise das transformações no edifício 

O Hospital Evandro Chagas, construído na primeira década do século XX e originalmente denominado 
Hospital de Manguinhos ou Oswaldo Cruz, é uma das edificações que compõem o Núcleo Arquitetônico 
Histórico de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, localizado em Manguinhos, na zona Norte da cidade 
do Rio de Janeiro (Figura 1). 

A permanência de seu uso original até os dias de hoje representa um grande desafio para a preservação do 
edifício, tendo em vista os padrões contemporâneos de atendimento hospitalar, que exigem um tipo de 
infraestrutura que o edifício não mais comporta.  

Desde sua inauguração, em 1918, o Hospital Evandro Chagas passou por diversas adaptações para atender 
às normas de saúde e ao público crescente. Para isso, foram necessárias alterações em sua configuração 
arquitetônica original e em seu entorno imediato. Tais alterações, que visaram melhorias em sua 
funcionalidade, comprometem aquilo que de mais importante o edifício possuía: a materialização das 
diretrizes conceituais da época de sua construção. O interior da edificação foi compartimentado e abriga 
quartos para pacientes, centro de terapia intensiva, elevador e rampa externa, serviços administrativos, setor 
de limpeza, departamentos de pesquisas, refeitório, cozinha e outros serviços distribuídos pelos pavimentos 
da edificação. Suas fachadas não sofreram grandes perdas em sua unidade estética, mas apresentam vários 
elementos, como telefones públicos, tubulações de oxigênio e hidrogênio, aparelhos de ar condicionado de 
janela, unidades condensadoras, grandes tanques de gases hospitalares, expurgos, tubulações de água e 
esgoto, entre várias outras intervenções percebidas. 

Segundo Cesare Brandi (2004, p 48-49), “o mais grave, em relação à obra de arte, não é tanto aquilo que 
falta, quanto o que se insere de modo indevido”. A inserção de elementos estranhos às instâncias estética e 
histórica da edificação compromete a unidade potencial da obra. E ao se tratar de um sítio histórico, deve 
ser considerada a espacialidade do ambiente, para que de modo algum a inserção de um elemento estranho 
rompa com a unidade do conjunto arquitetônico. 

A preservação de hospitais enquanto testemunho histórico importante para a sociedade, ainda é um desafio, 
diante da grande questão que envolve o seu uso e ocupação, em constante transformação. É possível a 
modernização de suas instalações em face das melhorias na assistência em saúde, sem alterar de modo 
irrecuperável os aspectos arquitetônicos considerados relevantes no reconhecimento de uma tipologia 
histórica? 

Estas edificações de uso hospitalar, construídas para atender às necessidades das políticas de saúde pública 
de uma determinada época, chegam aos dias atuais carregando o peso das adaptações das diversas 
modernizações ocorridas ao longo de sua existência. Essas adaptações têm como objetivo o cumprimento 
das exigências das normas que estabelecem critérios para a solução das questões referentes à estrutura e 
organização dos hospitais. No entanto, as normas não consideram que as antigas construções hospitalares, 
dotadas de valor histórico e por isso limitadas por sua arquitetura, tenham mais restrições para se adequar 
às questões referentes a contemporaneidade. Essas questões impõem desafios fundamentais na 
preservação e na valorização de edificações hospitalares enquanto patrimônio da saúde.  

No estudo de caso analisado, a edificação apresenta sinais evidentes de incapacidade física para abrigar o 
atual hospital lá instalado, que busca qualidade no atendimento à população. Não só porque precisa atender 
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às exigências do processo de tombamento a cargo do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), mas também porque as alterações físicas necessárias para a adequação do edifício às normas 
hospitalares vigentes causam inevitáveis descaracterizações, que podem ter como consequência o 
desaparecimento de um período importante da história da Fundação Oswaldo Cruz, instituição da qual faz 
parte e da história da saúde no Brasil. 

As sucessivas alterações vêm descaracterizando a edificação em alguns de seus elementos específicos, 
possibilitando a perda daquilo que tornou a sua arquitetura tão importante na época da construção e ainda 
atualmente: os princípios estabelecidos no final do século XIX, com os estudos de Pasteur (controle, 
organização do espaço, circulação do ar e métodos assépticos) e que regulamentaram a arquitetura dos 
edifícios hospitalares em configuração pavilhonar e de isolamento. A adoção desses princípios deu origem a 
um exemplar sofisticado da arquitetura hospitalar do início do século XX e único representante do sistema 
pavilhonar idealizado por Oswaldo Cruz para o então Instituto Oswaldo Cruz (IOC), hoje Fundação Oswaldo 
Cruz.  

Para discutir a preservação do Hospital Evandro Chagas torna-se necessário o aprofundamento nas 
discussões contemporâneas sobre a preservação das edificações reconhecidas como patrimônio da saúde, 
tanto por sua arquitetura como verdadeiro testemunho histórico quanto por seu uso como hospital desde 
sua origem até os dias atuais. Portanto, este artigo pretende discutir o uso e a ocupação do Hospital Evandro 
Chagas, com vistas a sua preservação, reconhecendo os seus valores enquanto patrimônio da saúde, como 
parte da dissertação de mestrado profissional que tem como um dos objetivos identificar os elementos 
materiais e imateriais considerados importantes, que serão adotados para enfatizar a necessidade da sua 
preservação, bem como contempla a análise dos aspectos construtivos que determinaram o programa 
arquitetônico da edificação.  

Figura 1: Hospital Evandro Chagas - 1940 
Fonte: DPH/COC/Fiocruz  
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Arquitetura Hospitalar em Salvador: 1900 a 1950  

O presente artigo contempla os resultados da pesquisa que tem como objetivo principal dar continuidade ao 

levantamento histórico da arquitetura hospitalar na cidade de Salvador, iniciada nos trabalhos de Santos 

(2005) e Pinheiro (2012), no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Sua metodologia seguirá o levantamento de fontes primárias, 

principalmente junto aos órgãos públicos responsáveis pelo patrimônio e manutenção de edificações de 

saúde, como o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e Secretarias de Saúde do município e 

estado. 

Nos trabalhos citados, constatou-se que Salvador, desde sua fundação, em 1549, possuía apenas o Hospital 

São Cristóvão, gerido pela Santa Casa de Misericórdia, quando foram inaugurados, no século XVIII, o Hospital 

São Cristóvão dos Lázaros, para leprosos, que utilizou instalações de um antigo convento de jesuítas, e os 

hospitais Militar e da Marinha. 

No século XIX, para o combate às epidemias que assolaram a cidade, foi inaugurado o Hospital Mont Serrat 

de doentes contagiosos, no Alto do Bonfim. Unidades para atendimento de colônias de imigrantes foram 

implementadas, como o Hospital Português, no Alto do Bonfim, mantido pela Sociedade de Beneficência 

Portuguesa, e o Hospital Espanhol, na Barra, mantido pela Sociedade Espanhola de Beneficência. (HOSPITAL 

PORTUGUÊS, 2017). O Asilo São João de Deus, em Brotas, foi criado para transferir doentes mentais do 

Hospital São Cristóvão e foi mantido pela Santa Casa de Misericórdia até 1912.  

A partir da construção do Hospital Santa Isabel, em 1893, inicia-se em Salvador a fase da arquitetura 

hospitalar utilitária e funcional, transformando o edifício hospitalar em um instrumento terapêutico. Nesta 

data, Salvador possuía uma rede com oito hospitais (Figura 1), sendo o Santa Isabel o primeiro em Salvador 

a adotar o partido pavilhonar. Seu projeto era composto por seis pavilhões paralelos, onde se encontravam 

as enfermarias separadas por patologias e por ambientes distribuídos numa setorização lógica e funcional, 

que confirmava os princípios arquitetônicos adotados na época pela Academia de Ciências de Paris. 
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Figura 1: Localização dos hospitais em Salvador no final do século XIX 

Fonte: Pinheiro (2012, p. 190) 

Em 1910, foi inaugurada a Maternidade Climério de Oliveira, no bairro de Nazaré, que trazia em seu projeto 

uma evolução do partido pavilhonar: seus pavilhões não eram dispostos paralelamente, mas possuíam as 

características higiênicas advogadas no período.  

Em 1912, o Asilo São João de Deus foi desvinculado da Santa Casa de Misericórdia e passou a ser gerenciado 

pelo Estado. A partir daí, sua estrutura física foi modificada de acordo com a proposta elaborada pelo médico 

Nina Rodrigues, a qual previa a construção de 16 pavilhões, onde seriam distribuídas as especialidades de 

doença mental, obedecendo aos códigos sanitários higienistas.  

O Hospital Mont Serrat também modificou sua estrutura física no início do século XX, tendo como referência 

o Hospital Pasteur de Paris. Foram criados sete pavilhões (administração, farmácia/laboratório, isolamento, 

enfermaria, necrotério, desinfectório e lavanderia). Em 1926 foi inaugurado o novo Hospital Mont Serrat, 

que em 1936 passou a se chamar Hospital Couto Maia, em homenagem ao seu primeiro diretor na segunda 

fase. 

Pensando na modernização do hospital e em situá-lo em local mais acessível ao seu público-usuário, a 

Beneficência Portuguesa resolveu transferir o Hospital Português para o bairro da Barra, em 1931. O hospital 

foi transferido para o palacete José de Sá que passou por modificações em sua estrutura física. Em 1938 foi 

inaugurado um novo pavilhão com cinco pavimentos que contava com Raios X, ambulatório, 30 quartos e 

duas salas de cirurgia. Em 1947, a Instituição tornou-se brasileira e ganhou o título de Sociedade Nacional do 

Governo Federal. O antigo prédio e terreno, onde funcionava o Hospital Português, localizado no alto do 

Bonfim, foram vendidos, em 1938, à Comunidade das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas, que 

transferiram para lá a sede do seu noviciado, passando a se chamar Convento da Sagrada Família. Em 1943, 

foi fundado o Hospital da Sagrada Família, que iniciou com 15 leitos de Maternidade para pacientes carentes 

(HOSPITAL PORTUGUÊS, 2017). 
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Diante da elevada taxa de incidência de tuberculose, em 1935, na capital baiana, “[...] a mais elevada do 

Brasil e uma das mais elevadas dos centros civilizados do mundo [...]” (MACHADO, 2007, p.197), e da escassez 

de leitos existentes, o governo da Bahia iniciou a construção do Hospital Sanatório Santa Terezinha, em 1937, 

sendo inaugurado em 1941. Este hospital foi construído no subúrbio Alto da Cruz do Cosme (hoje Pau Miúdo), 

seguindo os preceitos higienistas, que estipulavam, para os hospitais, (principalmente os de doenças 

contagiosas) localizar-se longe dos centros das cidades e em locais arejados, longe de rios e lagoas, pois estes 

aumentavam a umidade ao seu redor (PEDREIRA, 1887).  

O primeiro edifício hospitalar construído em Salvador utilizando o modelo monobloco foi o Hospital das 

Clínicas, projetado pelo médico e engenheiro Ernesto de Souza Campos e pelo arquiteto Hipólito Pujol, sendo 

inaugurado em 1948, no bairro do Canela, 10 anos depois do início de sua construção (Figura 2). O projeto 

inicial contemplava 600 leitos em uma edificação com 11 pavimentos e área aproximada de 28.000 m². 

Também no bairro do Canela foi construído, na década de 1940, o primeiro hospital geral de emergência, o 

Hospital Getúlio Vargas (HGV). O HGV, gerido pelo Estado, funcionou na Av. Araújo Pinho, Canela, por 50 

anos.  

Em 1946, iniciou a construção do Hospital do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 

Transportes e Cargas (IAPTEC), hoje Hospital Ana Nery, no bairro da Caixa D’água. O projeto inicial, também 

de tipologia monobloco, desenvolvido pelo arquiteto Moacyr Fraga, era composto por 11 pavimentos e tinha 

capacidade para 350 leitos (ANDRADE JR, 2001). 

Figura 2: Hospital das Clínicas, o primeiro hospital em monobloco de Salvador. 

Fonte: arquivo do Hospital Universitário Professor Edgard Santos 

A pesquisa buscará os dados disponíveis destas edificações, tentando documentar sua evolução. Como 

resultado, pretende-se obter o levantamento e a organização do acervo bibliográfico e iconográfico dos 
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hospitais mais destacados de Salvador no período estudado, de modo a identificar as diversas fases da 

arquitetura hospitalar na cidade, auxiliando na preservação da memória desta importante especialidade. 
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Reflexões sobre preservação e modernização de conjuntos hospitalares de 
relevância histórica e arquitetônica: estudo dos hospitais Oswaldo Cruz, em 

Curitiba, e de Dermatologia Sanitária, em Piraquara/PR 

Na década de 1920, o governo do Paraná tem como uma de suas prioridades a estruturação administrativa 
de atendimento à saúde em seu território, com a criação de uma rede física hospitalar. Em 1926, na cidade 
de Deodoro (hoje Piraquara), é inaugurado o Leprosário São Roque, para o tratamento de leprosos; e, em 
1928, começa a funcionar, em Curitiba, o Hospital de Isolamento, mais tarde denominado Oswaldo Cruz, 
para o atendimento das demais doenças transmissíveis (Figuras 1 e 2). Embora o leprosário esteja distante 
27 km de Curitiba, pode ser encarado como parte integrante da estratégia de dotar a capital de um serviço 
sanitário adequado. Em primeiro lugar, esta doença, na época, é considerada de extrema periculosidade, 
fazendo com que o afastamento fosse benéfico. Já Deodoro, por outro lado, estava ligada à capital por via 
férrea, o que garantiu rapidez de transporte e de comunicação desde o início de seu funcionamento (CASTRO, 
2004). 

Figura 1: Leprosário São Roque, construído em Deodoro (atualmente Piraquara) no ano de 1926  
Acervo: Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (Leprosário São Roque), 1926.   
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Figura 2: Hospital de Isolamento, construído em Curitiba no ano de 1928 
Acervo:  Coordenadoria do Patrimônio do Estado da Secretaria de Estado da Administração, sem data.                 . 

Com capacidade inicial de abrigar 300 doentes, o Leprosário São Roque chega a atender, nos anos 1950 e 
1960, 1.200 internos. O edifício principal, a colônia de doentes e as moradias de funcionários ganham novos 
pavilhões e unidades. No entanto, com a descoberta de medicamentos eficazes no tratamento da moléstia 
e a anulação da obrigatoriedade da segregação dos doentes, o São Roque inicia um processo de diminuição 
de suas atividades, momento em que as numerosas edificações de seu conjunto arquitetônico 
paulatinamente são desocupadas. Atualmente, o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná1 possui 54 
leitos destinados ao tratamento de doenças dermatológicas.  Em 1987, passa a dividir as instalações físicas 
com o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), que ocupa parte dos antigos carvilles do 
leprosário e, recentemente, uma unidade da Farmácia Especial é ali instalada (Figura 3). Mesmo assim, este 
conjunto arquitetônico permanece subutilizado com muitas edificações desocupadas.  

O Hospital Oswaldo Cruz encontra-se “em ponto conveniente da cidade, facilmente acessível, e construído 
segundo as regras exigidas em um estabelecimento desta natureza”. O terreno de grandes dimensões abriga 
em 1928 quatro pavilhões hospitalares, dispostos em cruz, além de outras edificações para o Desinfetório 
Central (PARANÁ. 1928, p. 192-194). Na década seguinte, outro edifício é construído para abrigar o 
Laboratório Central do Estado - LACEN (SIQUEIRA, 1996, p. 75-76). Ao longo desta trajetória, o conjunto 
arquitetônico2 passa a contar com unidades da Secretaria Estadual da Saúde: o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Paraná (HEMEPAR) e o Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM). Até a atualidade, o 
Oswaldo Cruz (Figura 4) mantém a atividade inicial e, com a expansão urbana, encontra-se próximo ao centro 
da cidade.   

                                                           

1 Sito à Avenida Brasília, 1115, Jardim Esmeralda, Piraquara. 

2 Localizado à Rua Ubaldino do Amaral, 545, Alto da Glória, Curitiba. 
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Considerando a importância destas duas instituições na história da Saúde Pública paranaense e a relevância 
arquitetônica e técnica das edificações, os conjuntos arquitetônicos dos hospitais de Dermatologia Sanitária 
do Paraná e Oswaldo Cruz integram o Patrimônio Cultural da Saúde do Estado. Trata-se de “um conjunto de 
bens materiais e simbólicos socialmente construídos, que expressam o processo da saúde individual e 
coletiva nas suas dimensões científica, histórica e cultural” (BVS, 2018, p. 6). Contribui para esta classificação 
o fato dos dois hospitais permanecerem em funcionamento. Em mais de 90 anos, os dois hospitais 
aumentaram sua estrutura física e capacidade de atendimento, assim como compartilharam espaço com 
outras instituições de saúde.   

Diante de tal contexto, o presente trabalho discutirá os conjuntos hospitalares de grande porte e com 
relevância histórica e arquitetônica na atualidade frente ao compartilhamento do espaço com outras 
atividades relacionadas à saúde. A imposição ocorre pela necessária diversificação dos serviços prestados e 
pelas generosas dimensões de seus terrenos, que possibilitam a alocação das novas atividades em edificações 
pré-existentes. Verifica-se ainda que o processo de modernização de instalações e equipamentos determina 
intervenções que, muitas vezes orientadas por novas demandas, comprometem não só o agenciamento 
espacial proposto inicialmente nos hospitais, mas alteram fluxos e setorizações, características que definem 
a essência do edifício hospitalar. Ao mesmo tempo que os múltiplos usos garantem a sobrevivência destes 
conjuntos arquitetônicos, esta condição pode comprometer a sua integridade. Outro ponto a ser adicionado 
ao estudo é a localização geográfica destes hospitais, uma vez que nos exemplos citados percebe-se que o 
Oswaldo Cruz, mais central que o Hospital de Dermatologia Sanitária, apresenta um número maior de 
instituições alocadas em seu conjunto arquitetônico. 
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Figura 3: Ocupação atual do conjunto arquitetônico do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná 
Autor: Elizabeth Amorim de Castro, 2018. Base fotográfica: Imagem de satélite, 2018. Disponível em: https://www.google.com.br/maps. 

Acesso em: 11 de maio de 2018. 
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Figura 4: Ocupação atual do conjunto arquitetônico do Hospital Oswaldo Cruz 
Autor: Elizabeth Amorim de Castro, 2018. Base fotográfica: Imagem de satélite, 2018.                                                                                                 
Disponível em: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 11 de maio de 2018. 
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Deste modo, a análise enfrentará temas com uma dualidade intrínseca como preservação e modernização, 
especialização e diversificação de usos e proximidade e distância dos centros urbanos, buscando contribuir 
para o entendimento da complexidade existente.  
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Perspectivas para a preservação da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba 

O trabalho busca propor diretrizes contemporâneas para a preservação de edifícios hospitalares, através do 
estudo de caso da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba (Figura 1). A cidade, localizada na região do antigo 
“Sertão da Farinha Podre”, no território de Minas Gerais que atualmente corresponde ao Triângulo Mineiro 
e Alto Parnaíba, teve um rápido desenvolvimento urbano, já que ligava São Paulo e o litoral do país às regiões 
mineradoras de Goiás e Mato Grosso. O então arraial, fundado no início do século XIX, já contava, em 1858, 
com uma Santa Casa de Misericórdia, uma intuição religiosa filantrópica, de caráter paternalista, inspirada 
na tradição de caridade cristã, que se organizava apenas nos centros urbanos mais desenvolvidos.  

Figura 1: Fotografia de 1903 da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba.  
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

Ao longo dos séculos, diversas instituições de caridade vinculadas a ordens religiosas e irmandades 
desenvolveram um papel de extrema importância na assistência aos pobres e aos doentes, dentre elas 
destaca-se a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Herdeira do princípio divino de praticar as obras de 
misericórdia corporais e espirituais, um dos valores essenciais do cristianismo, está Irmandade surgiu em 
Portugal no século XV, e chegou ao Brasil no século seguinte, sendo a da cidade de Olinda, fundada em 1539, 
considerada a primeira da América e do Brasil. Essas Santas Casas eram criadas na Colônia acompanhando a 
consolidação da ocupação portuguesa, podendo ser consideradas como um elemento de identidade nacional 
para a estruturação do Império Português. Pioneiras, essas instituições anteciparam as atividades estatais 
em relação à saúde no Brasil, já que poucos eram os médicos diplomados em Coimbra ou Salamanca que se 
aventuravam em vir para a América Portuguesa. 

De modo geral, no Brasil, grande parte das Misericórdias foram, inicialmente, instaladas em algum edifício 
civil já existente, oferecido como doação por um benemérito e que era adequado às novas necessidades. 
Usualmente levavam-se tempos até que um edifício próprio pudesse ser construído, mas estes seguiam as 
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tendências construtivas do momento, com menor ou maior porte e dependendo dos recursos e realidades 
locais. Todas, no entanto, se esmeravam em buscar uma identidade arquitetônica reveladora de sua 
importância social. 

A Santa Casa de Misericórdia de Uberaba foi fundada pelo frei capuchinho Eugênio Maria de Gênova em 
1858 e, durante o século XIX, foi a única instituição a prestar serviços de saúde na cidade e na região. Apesar 
das dificuldades encontradas para sua construção e funcionamento, sua presença foi importante para a 
expansão urbana de Uberaba, além de desempenhar um importante papel de assistência à população da 
cidade e da região. Após 40 anos de sua fundação, o hospital foi oficialmente inaugurado em 1898, entretanto 
há registros que comprovam o seu funcionamento desde 1862, quando uma epidemia de varíola fez uma das 
alas do prédio em que a construção estava mais avançada serem finalizadas e ocupadas às pressas. A demora 
em se conseguir finalizar as obras do hospital, para inaugura-lo oficialmente, deveu-se a inúmeras disputas 
e conflitos que se sucederam, além da dificuldade em se conseguir arrecadar os recursos necessários para a 
sua construção.  

O projeto arquitetônico da instituição (Figura 2), de traços barrocos, foi idealizado por Frei Eugênio, 
entretanto, este não é o edifício que se encontra atualmente edificado, isso se deve a um incêndio acidental, 
ocorrido em 1921, que destruiu o prédio original do hospital. Mas, devido a sua importância, ele foi 
reconstruído e implantado no mesmo local que o prédio anterior, sendo oficialmente reinaugurado em 1935. 
Este novo edifício (Figura 3), de traços ecléticos, é tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Uberaba (Conphau), desde 1999, funcionando atualmente como um anexo a outro edifício, de maiores 
proporções, que abriga o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Por mais 
que o edifício da antiga Santa Casa de Misericórdia de Uberaba ainda esteja vinculado a uma instituição 
hospitalar, o local que um dia abrigou o primeiro hospital da cidade e da região funciona, apenas, como uma 
área de apoio da Universidade, com áreas administrativas, salas de aula e arquivo, ficando fechado, e tendo 
o seu acesso restrito a alunos e a funcionários que ali trabalham. 

 
Figura 2: Projeto da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba atribuído a Frei Eugênio – Elevação frontal. 

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional apud VALE, 1998, f. 249. 
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Figura 3: Fotografia da década de 1950 do novo edifício da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba.  
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

Considerando os hospitais como importantes referenciais de memórias sociais, eles se tornam locais 
relevantes para a compreensão da história da saúde no país, em especial as características e as 
transformações pelas quais a medicina, a assistência hospitalar e as cidades passaram ao longo dos séculos. 
Assim o presente trabalho analisará as transformações sofridas pelo edifício da antiga Santa Casa de 
Misericórdia de Uberaba, a fim de propor diretrizes contemporâneas para a sua utilização. Essas edificações, 
através de reformas adequadas, com critérios bem definidos e estudos detalhados podem preservar o 
máximo possível da sua edificação e ao mesmo tempo adaptar-se as exigências da medicina contemporânea. 
Dessa forma, busca-se preservar a identidade do hospital, contribuindo para a sua valorização e a salvaguarda 
da memória do Patrimônio Cultural da Saúde uberabense e mineiro. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O  
PLANO DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO MASP 
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COSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MASP 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O artigo pretende apresentar o trabalho desenvolvido para o Plano de Conservação da Estrutura do MASP - Museu de 
Arte de São Paulo. A instituição, com 70 anos completos em 2017, é de extrema relevância no cenário brasileiro e seu 
edifício sede, projeto de Lina Bo Bardi, foi inaugurado em 1968 e completa 50 anos em 2018, tendo sua arquitetura 
reconhecida nacional e internacionalmente. A partir do estudo amplo do edifício com aprofundamento no sistema 
estrutural, identifica-se questões para a sua preservação, tanto no âmbito simbólico e cultural como técnico e material. 
O projeto é financiado da Fundação Getty a partir do seu programa Keeping It Modern, direcionado para edifícios 
relevantes do século XX.  
PALAVRAS-CHAVE: plano de conservação; patrimônio moderno; Museu de Arte de São Paulo; estrutura; concreto 
armado.  

ABSTRACT: 
This article intends to present the work developed for the Museu de Arte de São Paulo Structure Conservation Plan 
(MASP-SCP). MASP is a relevant Brazilian institution which celebrated 70 years in 2017. Its current headquarters building, 
a Lina Bo Bardi’s project, was inaugurated in 1968 and completes 50 years in 2018, being a renowned building nationally 
and internationally. Symbolic, cultural, technical and material issues are identified from a comprehensive and in-depth 
study of the building and its structural system. The project was financed through the Keeping It Modern program by The 
Getty Foundation, an international grant initiative that focuses on important buildings of the twentieth century. 
KEYWORDS: conservation plan; modern heritage; Museu de Arte de São Paulo; structure, reinforced concrete. 

RESUMEN: 
Este artículo pretende presentar el trabajo desarrollado para el Plan de Conservación de la Estructura del Museo de Arte 
de São Paulo (MASP-SCP). Esta institución, de gran relevancia en el panorama brasileño, cumplió 70 años el passado 
2017. El edificio que actualmente la alberga, un proyecto de Lina Bo Bardi fue inaugurado en 1968 y cumple 50 años en 
el corriente 2018, siendo un edificio de renombre nacional e internacional. Las cuestiones simbólicas, culturales, técnicas 
y materiales se identifican a partir de un estudio exhaustivo y en profundidad del edificio y su sistema estructural. El 
proyecto fue financiado a través del programa Keeping It Modern de The Getty Foundation, una iniciativa internacional 
de subvenciones para edificios de importancia del siglo XX. 
PALABRAS-CLAVE: plan de conservación; patrimonio moderno; Museu de Arte de São Paulo; estructura; concreto 
armado.
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O MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) foi criado em 1947 pelo empresário e jornalista 
Francisco de Assis Chateaubriand (1892-1968) em parceria com o também jornalista e crítico de arte italiano 
Pietro Maria Bardi (1900-1999). Sua primeira sede localizava-se em andares de um edifício comercial no 
centro de São Paulo, até que em 1968 passa para o edifício atual na Avenida Paulista, projeto realizado pela 
arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992). 

Desde sua inauguração a programação do MASP apresenta não só a exposição de seu acervo e mostras 
temporárias como promove atividades culturais diversas - cursos, seminários e palestras nacionais e 
internacionais, cinema, shows, oficinas -, parte da ideia de um museu com função social e educativa. 
Atualmente possui um acervo que reúne mais de 10 mil obras, e está em constante transformação. Inclui 
pinturas, esculturas, gravuras, peças de vestuário, fotografias, desenhos, instalações, vídeos, objetos, 
tapeçaria. É considerado acervo mais importante de arte europeia no Hemisfério Sul, além de possuir obras 
nacionais e internacionais das Américas, Ásia e África de diversos períodos. Devido a sua história, acervo e 
atuação sociocultural, o MASP é uma das instituições de maior relevância no cenário brasileiro e está entre 
os museus mais importantes da América do Sul. 

O projeto e construção da sede atual do Museu na Avenida Paulista (Figura 1) são realizados no período de 
1957-1968. Nessa mesma época ocorre o processo de verticalização da Avenida Paulista e a consequente 
transformação de sua paisagem urbana, com a sistemática substituição dos antigos casarões ecléticos por 
edifícios comerciais e residenciais. É nesse contexto urbano em transformação que o Museu é inaugurado. A 
quadra onde antes esteve o antigo Belvedere Trianon1 é ocupada pelo edifício composto por um volume 
suspenso a oito metros do solo que cria uma praça pública no nível da rua, de livre acesso. Abaixo desta cota 
fica o volume semienterrado, voltado para o vale da Avenida Nove de Julho, de onde se tem a visão total do 
conjunto. 

 

                                                           
1 O Belvedere Trianon, localizado no ponto médio da Avenida Paulista, do lado oposto ao Parque Tenente Siqueira Campos, era local 
de encontro da sociedade paulistana, utilizado inicialmente por políticos e pela aristocracia cafeicultora e posteriormente ganhando 
usos mais populares. Ali realizavam-se bailes, eventos culturais, gafieira e demais atividades que caracterizavam e lhe davam 
significado. O terreno possuía vista que se abria para a Avenida Nove de Julho na direção do centro da cidade até o Vale do 
Anhangabaú, principal eixo norte-sul da cidade. Projeto de Ramos de Azevedo, foi construído entre 1915-1918 e inaugurado em 1916 
e demolido em 1951. 

6632



Figura 1: Vista geral do MASP a partir da Avenida Paulista 
Fonte: Eduardo Ortega, 2017

Dentre os partidos principais do edifício estão a fluidez, transparência e amplitude espacial. O volume 
superior do edifício possui dois pavimentos, o primeiro com salas administrativas e um salão de exposições 
temporárias e o segundo ocupado pela pinacoteca do Museu, onde o acervo permanente está exposto nos 
chamados Cavaletes de Cristal2, em um salão livre de divisórias (Figura 2). O volume inferior é composto por 
três pavimentos, sendo o terceiro subsolo construído no período de 1997-2001 para a ampliação de áreas 
técnicas do Museu. Os programas principais são a biblioteca, dois auditórios, espaços expositivos, salão cívico 
e restaurante. O térreo, conhecido também como vão-livre do MASP, funciona como praça pública de livre 
acesso ao transeunte, onde ocorrem manifestações políticas e socioculturais, espontâneas ou programadas. 

Ao longo dos seus 50 anos de existência, o edifício do MASP passou por diversas intervenções, com alterações 
de layout, ações de manutenção corretiva, criação de novos espaços, recuperação de sistemas de 
infraestrutura, reforços estruturais, entre outros. Ações como essas, ainda que tenham contribuído para a 
preservação do edifício, foram tomadas respondendo a demandas emergenciais, levando a uma visão 
fragmentada dos problemas encontrados. Assim, além de um estudo aprofundado que possa identificar 
eventuais problemas no edifício e seu real estado, é necessária uma visão global e integrada da obra para o 
estabelecimento de procedimentos de conservação e monitoramento preventivos.  

2 Construídos em madeira, concreto e vidro, os Cavaletes de Cristal foram projetados por Lina Bo Bardi para expor a coleção na 
pinacoteca do Museu. Ao retirar as obras das paredes, os cavaletes questionam o tradicional modelo de museu europeu, no qual o 
espectador é levado a seguir uma narrativa linear sugerida pela ordem e disposição das obras nas salas. No espaço amplo da 
pinacoteca do MASP, a expografia suspensa e transparente permite ao público um convívio mais próximo com o acervo uma vez que 
ele pode escolher o seu percurso entre as obras, contorná-las e visualizar o seu verso. 
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Figura 2: Os Cavaletes de Cristal na Pinacoteca 
Fonte: Eduardo Ortega, 2015

O PROJETO GETTY-MASP 

Em 2017, o MASP obteve financiamento a partir do programa Keeping It Modern, iniciativa da Fundação 
Getty, para a elaboração de um plano de conservação para o edifício. O programa é uma oportunidade para 
projetos que avancem nas práticas e políticas de preservação de edifícios do século XX com relevância no 
cenário arquitetônico internacional.  

A proposta de desenvolvimento do trabalho foi elaborada a partir da compreensão de que o MASP é um 
edifício em que arquitetura e estrutura se integram de maneira singular. Essa relação é primordial na 
determinação de seu funcionamento, na configuração de seus espaços e na consolidação de sua imagem. 
Assim estabeleceu-se o enfoque no estudo da estrutura do edifício de maneira integrada tanto nos seus 
aspectos técnicos, como na dimensão simbólica, estética e arquitetônica da edificação para a elaboração de 
um Plano de Conservação da Estrutura do MASP. Este estabelecerá diretrizes para as ações de conservação 
que se façam necessárias futuramente. A abordagem é feita no sentido da preservação dos seus valores 
reconhecidos aliada à compreensão da necessidade de intervenções que permitam o seu pleno uso com as 
demandas de um museu contemporâneo.  

Para atingir tais objetivos, o projeto foi organizado em três frentes de trabalho, sendo elas: pesquisa 
documental, estudos de conservação e recuperação do concreto armado e estudos de comportamento 
estrutural3. Além da equipe que está diretamente ligada ao desenvolvimento dessas três frentes, há a 
participação da equipe de funcionários internos do Masp (profissionais da área de administração e gestão, 
bem como da área de arquitetura, infraestrutura e obras do museu)4. Dessa forma, há um diálogo contínuo 

3 Cabe ressaltar que os estudos de conservação e recuperação do concreto e os estudos de comportamento estrutural, foram 
apresentados separadamente somente por uma questão organizacional, mas são absolutamente indissociáveis para o pleno 
entendimento do edifício. 

4 Os estudos realizados no projeto Getty-MASP foram desenvolvidos por uma equipe montada para esse fim específico, com a 
seguinte composição: Silvio Oksman, arquiteto, coordenador geral; Lúcia Furlan, arquiteta, pesquisadora; Luiza Nadalutti, estudante 
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entre os envolvidos no projeto de modo a alinhar os objetivos do trabalho às necessidades do edifício e das 
demandas do museu. 

A pesquisa documental - levantamento, análise e interpretação de documentos históricos e técnicos - 
resultou na compilação de uma vasta documentação, em meio físico e digital, que se encontrava dispersa no 
próprio museu: textos, artigos, desenhos técnicos, relatórios, correspondências, etc. A partir destes 
documentos foi possível construir uma linha do tempo de intervenções, essencial para a compreensão do 
seu estado atual. Além disso, houve a identificação de plantas do projeto original da estrutura que se 
julgavam perdidas e que são de fundamental importância para o andamento do trabalho. À informação 
sistematizada, segue o passo de organização e salvaguarda definitiva do material, que será disponibilizado 
para o público em geral ao fim do trabalho. Essa pesquisa também embasou o discurso sobre o edifício para 
realizar a sua declaração de significância (valores considerados para a sua preservação, conforme 
conceituação estabelecida na Carta de Burra5).  Para a consolidação dos valores reconhecidos do MASP foi 
realizado um workshop com a presença de diferentes estudiosos6 que contribuíram cada um com seu olhar 
para a construção da significância7. Os estudos de conservação e recuperação do concreto consistiu no 
levantamento e tipificação das patologias que afetam a estrutura do MASP, criando um panorama de seu 
estado e definindo prioridades para investigações mais profundas (Figura 3). 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 partiram do desenvolvimento de um 
modelo eletrônico de cálculo da estrutura do edifício baseado em informações de documentos desde a 
construção até os dias de hoje, complementadas por levantamentos in loco, permitindo a avaliação do estado 
atual da estrutura (Figura 4). Além de servir para os estudos que definem o Plano de Conservação, o modelo 
eletrônico da estrutura resta como ferramenta para o Museu utilizar em projetos futuros, pois permite 
simular situações para avaliar os impactos de carga, vibração, movimentação, etc. 

de arquitetura, estagiária; Heloísa Maringoni, engenheira, consultora sobre comportamento estrutural; Juca Pires, arquiteto, 
consultor de conservação e recuperação de concreto armado; Claudia Carvalho, arquiteta, consultora de conservação preventiva; 
Lucas Pessôa, diretor financeiro e de operações do MASP, supervisor geral; Miriam Elwing, gerente de projetos, infraestrutura e 
arquitetura do MASP, gerente do projeto; Martin Corullon, arquiteto, consultor do plano; 

5 The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance,2013. 

6 Workshop realizado em junho de 2018, com a participação de: Adriano Pedrosa, Diretor Artístico do MASP; Beatriz M. Kühl, Prof.ª 
Dr.ª da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; Renato Anelli, Prof. Dr. do Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo; Sarah Feldman, Profª. Drª. do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo; Silvana Rubino, Profª. Drª. do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. 

7 É importante salientar que os valores apontados na declaração de significância não são estáticos e passam por transformações, 
devendo ser rediscutidos de tempos em tempos. 
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Figura 3: Deteriorações no concreto de uma das fachadas do volume inferior            
Fonte: Juca Pires, 2017

Figura 4: Modelo Eletrônico de Cálculo Estrutural             
Fonte: Heloisa Maringoni, 2017
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REFLEXÕES DO PROCESSO 

O ponto de partida deste trabalho foi desenvolver um plano de conservação para o MASP a partir da leitura 
e entendimento global do seu sistema estrutural. Durante o processo houveram mudanças na metodologia 
e nas formas de aproximação do tema, porém o estudo da estrutura do MASP aponta que esse sistema é, 
efetivamente, chave na compreensão e preservação do edifício. Assim, com o projeto em vias de finalização, 
a premissa inicial se confirma. 

No âmbito simbólico e cultural, a expressão arquitetônica e espacial do edifício se apresenta intrinsecamente 
ligada à sua solução estrutural. A imagem reconhecida do Museu, desenhada por Lina Bo Bardi, se mostra 
possível a partir da solução que possibilita a elevação do volume superior e liberação do térreo. O vão livre, 
como é conhecido, é uma praça pública de apropriação social pela população, também resultado dessa 
solução arquitetônico-estrutural, dessa arquiestrutura8. As relações urbanas são potencializadas pela 
implantação do MASP, solução que desenha a quadra que ocupa, abre vistas para o vale da Avenida 9 de 
Julho, cria um respiro em meio a verticalização da Avenida Paulista, se configurando como uma gentileza 
urbana. 

Uma vez que se entende o edifício do MASP a partir de sua arquiestrutura, em que seus significados e valores 
estão em boa parte atrelados a essa solução, as ações de manutenção e preservação material e técnica 
desses elementos se tornam fundamentais para a preservação do edifício como um todo. Assim, decorridos 
onze meses deste processo, é possível identificar com maior clareza as questões relacionadas à estrutura, 
bem como prioridades de estudo e ação.  

Pode-se dizer que os resultados obtidos até o momento começam a fundamentar as ações práticas do 
cotidiano do Museu. Os problemas do edifício deixam de ser tratados de forma isolada e passam a ser vistos 
como parte de um sistema, construindo um novo paradigma de conservação e manutenção. O trabalho, além 
de auxiliar nas questões operacionais internas ao museu, também contribui de maneira mais ampla na 
discussão e no avanço das práticas de conservação e manutenção de edifícios modernos. 
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AS RELAÇÕES ENTRE JARDINS E O EDIFÍCIO NA COMPOSIÇÃO DE 
FACHADAS  

THE RELATION BETWEEN GARDENS AND BUILDING IN THE COMPOSITION OF FACADES 

LAS RELACIONES ENTRE JARDINES Y EL EDIFICIO EN LA COMPOSICIÓN DE FACHADAS 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Jardins sempre estiveram presentes na composição de fachadas de edifícios e e podemos dizer que a manipulação da 
paisagem e os jardins sempre fizeram parte da composição fachadística dos edifícios. O objetivo desse artigo é analisar 
a relação entre o elemento vegetal (jardins) e o edifício na composição de fachadas residenciais a partir do renascimento 
e chegando aos dias atuais em que a fachada desaparece sob um envelope de jardim vertical. Essa análise identificou 4 
momentos/relações, que chamou de: Jardim de Fachada (até séc. XIX), Jardim na fachada (Art Nouveaux), Jardim com 
Fachada (modernismo) e Jardim como Fachada. Faz-se uma análise sobre essas distintas relações entre jardins e 
edificação, refletindo sobre estes distintos momentos e a proposta ideológica de cada um deles. 
PALAVRAS-CHAVE: fachadas, jardins, jardim vertical.  

ABSTRACT: 
Gardens have always been present in the composition of facades of buildings and we can say that the manipulation of 
the landscape and gardens have always been part of the façade of buildings. The objective of this article is to analyze 
the relationship between the vegetal element (gardens) and the building in the composition of residential façades from 
the Renascence to the present day when the facade disappears under a vertical garden envelope. This analysis identified 
four moments/relationships, which I called: Garden Facade (until the 19th century), Garden on the facade (Art 
Nouveaux), Garden with Facade (modernism) and Garden as Facade. An analysis is made of these different relationships 
between gardens and buildings, reflecting on these different moments and the ideological proposal of each of them. 
KEYWORDS: facades, gardens, vertical gardens.    

RESUMEN: 
Jardines siempre estuvieron presentes en la composición de fachadas de edificios y podemos decir que la manipulación 
del paisaje y los jardines siempre forma parte de la composición de las fachadas de los edificios. El objetivo de este 
artículo es analizar la relación entre el elemento vegetal (jardines) y el edificio en la composición de fachadas 
residenciales a partir del renacimiento y llegando a los días actuales en que la fachada desaparece bajo un sobre de 
jardín vertical. Este análisis identificó 4 momentos / relaciones, que llamó: Jardín de Fachada (hasta el siglo XIX), Jardín 
en la fachada (Art Nouveaux), Jardín con Fachada (modernismo) y Jardín como Fachada. Se hace un análisis sobre esas 
distintas relaciones entre jardines y edificación, reflexionando sobre estos distintos momentos y la propuesta ideológica 
de cada uno de ellos. 
PALABRAS-CLAVE: fachadas, jardines, jardín vertical. 
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INTRODUÇÃO 

Jardins sempre estiveram presentes na composição de fachadas de edifícios. Fachada, num sentido mais 
amplo, é a primeira maneira como um edifício é visto, dentro dessa conceituação mais abrangente, que não 
se restringe ao elemento construído/edifício, e podemos dizer que a manipulação da paisagem e os jardins 
sempre fizeram parte da composição fachadística dos edifícios.  

Arquitetura, como paisagismo, é uma forma de arte, e sendo assim é representação da cultura de 
determinado período. As formas dos edifícios e jardins e a relação entre eles vêm mudando de acordo com 
a visão de mundo/filosofia. Em paisagismo, são correntes as análises da influência da filosofia nas formas 
adotadas na criação de paisagens. Na geografia, pode-se dizer que a criação do território vem ocorrendo 
através de uma relação dicotômica entre Logos e Eros, respectivamente dominação e apropriação simbólica, 
para usar os conceitos desenvolvidos pelo geógrafo Henry Lefebvre em seu estudo da produção do espaço 
(Haesbaert, 2007). Numa concepção pós-moderna/pós-estruturalista em arquitetura, vem se estabelecendo a 
visão rizomática deleuziana, que envolve multiplicidades, simultaneidades e a visão de espaço como 
processo. 

 Os grandes edifícios da antiguidade, como as pirâmides do Egito e a Acrópole de Atenas, foram construídos 
através de alinhamentos e modificação de topografia/paisagem natural visando impactar e criar um primeiro 
ponto de vista que causasse impacto no observador.  Também na antiguidade, surge a criação de jardins, 
como os jardins persas com eixo central de simetria; com a função de recriar uma paisagem remota ou o 
paraíso perdido – parideisos, nos jardins de caça da civilização assíria; mas também na primeira integração 
de vegetação e edifício, no famoso zigurate conhecido como Jardins Suspensos da Babilônia.  

Os jardins egípcios se constituem os jardins mais antigos de que se em registro. Formalmente se utilizam de 
linhas retas e simetria bilateral e contam com a presença da água como elemento central, como os jardins 
da cidade de Pompéia. Estes se localizavam no pátio interno, afastados da visão da rua. No período medieval 
o jardim enclausurado permanece como tipologia adotada (hortus conclusus); seu layout é geométrico com
uso da simetria bilateral, usado para o plantio de ervas, vegetais e flores.

O objetivo desse artigo é analisar a relação entre o elemento vegetal (jardins) e o edifício na composição de 
fachadas residenciais a partir do Renascimento. Essa análise identificou 4 momentos/relações, que chamou 
de: Jardim de Fachada (até séc. XIX), jardim na fachada (Art Nouveux), Jardim com Fachada (modernismo) e 
Jardim como Fachada.  

JARDIM DE FACHADA 

No período renascentista, o jardim começa a se abrir e incluir (mesmo que somente visualmente) a paisagem 
do entorno e passa a ser o local de lazer e festas. Um exemplo icônico é a Vila Médici em Fiesole, local de 
veraneio para a elite florentina. Devido a essa nova relação com o exterior, é considerada por representar o 
momento “da invenção da paisagem” (Pozzana, 2011, pg. 76). Construída em uma colina, o jardim é dividido 
em 2 terraços principais retangulares, que se abrem visualmente para a cidade de Florença (Fig. 1).  
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Figura 1 – Villa Médici, Fiesole: a. vista da paisagem a partir do terraço superior; b. vista residência e terraços. 

  

Fonte: autora do artigo. 

O acesso à residência ocorre pelo terraço superior, através de caminho retilíneo que corta o jardim 
longitudinalmente, conectando o portão de acesso à edificação. O jardim funciona como moldura para a 
residência, que é vista em destaque a partir do acesso/parte baixa da cidade (Fig.2).  

Figura 2 – Acesso à Villa, terraço superior.   

 

Fonte: autora do artigo. 
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Dessa forma, o jardim funciona como “jardim de fachada”, com o diferencial de ter diversos sub-espaços; 
permanece uma organização geométrica formal e se faz uso da topiaria. Entretanto, observa-se que apesar 
da Villa ser simétrica, com 3 loggias centrais no térreo, o eixo de acesso ocorre pela loggia mais à direita, 
evidenciando a importância da paisagem circundante para a definição da localização dos sub-espaços de 
estar.   

Villa D’ Este é um outro exemplo, que ilustra o formalismo do jardim renascentista, com seus diversos sub-
espaços e uma relação de “jardim de fachada”, elevado à enésima potência. Construída como residência para 
o Cardeal D’Este, que tinha ambições papais, destaca-se também pelo amplo uso da água para a criação de
diferentes ambiências em cada um dos seus diversos sub-espaços (Fig.3a). O jardim foi construído a partir da
residência existente, na parte alta do terreno, estendendo-se até a parte baixa. Aqui ainda se observa uma
manipulação maior da topografia: enquanto na lateral esquerda onde os desníveis são utilizados para as
grandes cascatas, no centro e lateral direita os jardins estão instalados sobre lajes elevadas, para manter um
mesmo nível. No período renascentista a entrada localizava-se na parte baixa e os visitantes tinham que
percorrer todo o jardim, vendo a casa ao fundo (Fig. 3b).  Esse acesso era centralizado

Fig. 3 – Villa d’ Este: a. gravura dos jardins e Villa; b. eixo de acesso com Villa ao fundo. 

Fonte: a. Étienne Dupérac (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7294188); b. autora do artigo.  

 Vê-se nesses exemplos de jardins formais geométricos renascentistas a influência dos ideais platônicos: o 
mundo das ideias, geométrico e matematicamente perfeito deveria ser recriado não só nas edificações como 
nos jardins. Essa noção de natureza “ideal” permanece também nos sécs. XVII e XVIII, mas com mudanças 
formais que correspondem às diferenças entre o Humanismo renascentista e o Iluminismo; e o empiricismo. 

Séc. XVII na França, surgem os grandes jardins em ‘estilo francês’, que se estendem na planície até onde a 
vista (e o poder do rei) alcança. Numa paisagem plana, evidencia-se o domínio do homem sobre a natureza: 
em escala sobre-humana e com simetria bilateral, extensos parterres de água e vegetação (flores e arburtos 
com topiaria) emolduram os palácios da realeza (Fig. 4).   
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Fig. 4 – Palácio de Versalhes. 

Fonte: AFP (https://fosmedia.me/index.php/zivotni-stil/putovanja/dva-simbola-pariza-zatvorena-zbog-strajka-radnika) 

Essa diferença formal entre jardins humanistas e iluministas são bem representados pelo uso diferenciado 
da simetria1 e escala, e os exemplos da Villa Médici, Villa D’Este e Versalhes evidenciam essa transformação 
de pensamento. Olgária Matos (2008), faz a distinção entre “o espírito geométrico iluminista e o espírito de 
geômetra dos filósofos antigos”, dos quais o filósofo renascentista estava próximo: 

Este humanismo, historicamente considerado, compreendeu um studium humanitatis que 
se vincula expressamente com a Antigüidade e com a Idade Média, a revelar uma identidade 
que se institui no diálogo com a tradição e não segundo uma tabula rasa. (Olgária Matos, 
2018, s/pg.) 

A transformação do conceito de medida incide nas construções e, com respeito à simetria, 
deslocou-se da atitude moderna face à Antigüidade: “a simetria foi o mais importante 
princípio que a Antigüidade legou para o Renascimento e, certamente, o que sofreu as mais 
violentas mutações semânticas nos tempos modernos” (p. 58). A simetria passa a se 
fundamentar numa ordem racional, no esquadrinhamento do espaço abstrato em que 
todos os pontos se equivalem, primeiramente na perspectiva cartesiana e, ulteriormente, 
iluminista. (Olgária Matos, 2008, s/pg.) 

1 Olgária Matos (2008) cita o ensaio de Alexandre Koyré, Do mundo do aproximativo ao universo da precisão para falar sobre simetria: 
“Assim o autor escreve: ‘simetria (συμμετρία; mantida no latim symmetria), palavra significativa em si mesma, relaciona-se com o 
sentido de ‘comedimento harmônico’, ‘concordância com a medida (μέτρον)’. De fato, nossa identificação mecânica de simetria e  
proporção (proportio, no latim) é produto de considerarmos as relações métricas em termos abstratos, puramente quantitativos”.   
(Olgária Matos, 2008, s/pg.) 
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A partir do sec. XVIII o neoplatonismo cede lugar ao empiricismo e junto com a ‘influência do oriente’ surge 
o estilo inglês de jardins (ou chino-inglês): o mundo das experiências diárias passa a ser a meta - em vez do
mundo ideal das formas - e as formas orgânicas passam a prevalecer. É o período do romanticismo na Europa,
e a glorificação das formas naturais passa a ser um considerada uma forma de alívio para a insalubridade da
Revolução Industrial. Assim, formas orgânicas ou ondulantes passaram a ser a meta: na altimetria do terreno,
na forma dos lagos, e na disposição da vegetação.

Busca-se a naturalização da paisagem, reproduzir na paisagem as pinturas românticas como de Claude 
Lorrain (Fig. 5). Vista a partir das residências deveria ser a mesma das paisagens das pinturas e o ha-ha foi 
um artefato responsável por fazer a separação entre jardins e pastagens, sem necessidade de cercas ou 
quaisquer elementos visíveis. 

Fig. 5 – Jardim inglês romântico: a. Inspiração na Pintura de Claude Lorrain (1645) e b. Ponte e lago sinuoso nos jardins do Bleinheim Palace. 

Fonte: a. Caude Lorrain, C. 1645, Domínio Público (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Lorrain_014.jpg); b. Blenheim Palace 

(https://www.gardenvisit.com/gardens/blenheim_palace_garden artigo). 

Os jardins do Palácio de Blenheim, residência da família de William Churchill, a princípio um jardim 
predominantemente geométrico, foi naturalizado pelo paisagista Capability Brown em 1764, convertendo-
se num exemplar icônico dos elementos que constituem o repertório formal do jardim inglês: lago com 
formas orgânicas, gramado ondulante emoldurado por maciços arbóreos e cascatas artificiais com uso de 
rocalha. Entretanto, observa-se que os jardins geométricos permanecem nas proximidades da edificação 
(laterais esquerda e direita do palácio na Figura 6).  

Essa justaposição de períodos que ocorre nos jardins também poder apreciado na Villa Corsi Salviati, com 
jardins que foram iniciados ainda no séc. XV (Pozzana, 2011). Quando isso ocorre em propriedades menores, 
é comum privilegiar-se o jardim formal geométrico na fachada de acesso, ficando o jardim inglês nas laterais. 
Desta forma, o jardim inglês não se constituir exatamente um jardim de fachada, enquanto primeira 
impressão de uma residência: jardins como representação de poder e status (geométricos e simétricos) 
permanecem nas fachadas frontais, enquanto os jardins como local de vivência (orgânicos) se localizam nas 
fachadas laterais e/ou de fundos. Esse é o caso da residência “dos Lage”, atual Parque Lage, um exemplo de 
chácara da elite carioca de meados do séc. XIX (Fig. 7).  
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Fig. 6 – Bleinheim Palace: jardins geométricos, gramado e lago nos jardins criados por Capability Brown no séc. XVIII. 

Fonte: https://www.blenheimpalace.com/hospitality/weddings/ 

Fig. 7 –Parque Lage, RJ: jardim de fachada geométrico frontal. 

Fonte: autora do artigo 
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Um outro exemplo de palacete do séc. XIX da elite carioca é a “Casa de Rui Barbosa”, que se constitui um 

caso exemplar de Jardim de Fachada Romântico (Fig. 8). Construída em 1850, seu jardim foi desenvolvido 

sob influência do paisagista francês Glaziou, responsável pela “romantização” do Passeio Público e pela 

criação de diversos espaços públicos cariocas em estilo inglês de paisagismo. 

Fig. 8 – Casa de Rui Barbosa com seu jardim de fachada romântico. 

Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa, http://www.casaruibarbosa.gov.br/geral.php?ID_S=313 

Como pôde-se observar, desde as Villas renascentistas, os exemplos de jardins fora da área urbana 
consolidada. No renascimento, são jardins que surgem em casas de veraneio da elite da época. Nos períodos 
posteriores, destacam-se os palácios e palacetes da nobreza ou elite burguesa. Essa situação se altera com o 
movimento Art Nouveau e o modernismo. Em comum, estes dois movimentos compartilham o fato de que 
são adotados para as residências de uma nova classe média urbana, apesar da relação jardim-fachada 
adotada serem bem distintas nesses dois períodos, como veremos.  

JARDIM NA FACHADA 

Bruxellas é considerada o berço do movimento Art Nouveau e tem seus dois principais arquitetos, Paul 
Hankar e Victor Horta, desenvolvendo projetos de casas que são consideradas o início deste novo movimento 
em arquitetura.  São casas construídas em uma área urbana adensada, para uma classe média industrial e de 
profissionais liberais. Em comum, rejeitam o que consideram a falsa lógica das ordens clássicas e se propõe 
a refletir nas fachadas os ambientes internos com suas especificidades (Culot e Pirlot, 2013), o que cria uma 
das características formas deste movimento: a assimetria nas fachadas. Há também a valorização do 
artesanal e das formas naturais orgânicas.  

Enquanto Hankar desenvolve um estilo geométrico, Victor Horta usa a linha curva e ondulante para unir 

6650

http://www.casaruibarbosa.gov.br/geral.php?ID_S=313


 

todos os elementos construtivos e a casa com seu entorno, o jardim: “the work of Horta can be compared to 
living organisms, to plants that seem to sprout from the earth and rise up in whorls….” Culot e Pirlot, 2013, 
pg 6).  

Assim, nas casas de Victor Horta, os elementos construídos da fachada dos edifícios passam a incorporar 
motivos naturais, como borboletas e flores forjados em ferro (Fig. 9 e 10), permitindo que a fachada seja 
“lida como uma paisagem” (Aubry, 2013, p. 36). Outra forma de integração com entorno é pelo uso de 
trepadeiras cobrindo superfícies verticais e pela integração entre espaços internos e jardins.  

É nesse período que se considera que surgem os jardins verticais, com trepadeiras cobrindo muros e mesmo 
fachadas, e os jardins naturalistas, construídos como extensão de ambientes de estar, nos fundos do terreno 
(Fig. 11). São os “wild gardens” que utilizam um mix de diversas plantas e flores e muitas lianas (trepadeiras), 
cuja forma espiralada foi recriada nos elementos em ferro de balcões, janelas e escadas (ACTA, 2015). Árvores 
são densamente plantadas nesses pequenos jardins, para criar uma “slightly dim” impression, adequate for 
the “melancholic autumn-winter atmosphere” that characterized Art Nouveau” (ACTA, 2013, pg. 105). 
 

Fig. 9 –Residência de Victor Horta, atual Horta Museum:a. Fachada; b. detalhe gradil balcão e porta térreo. 

  

Fonte: a. Paul Louis (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50098084); b. autora do artigo. 
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Fig. 10 – Detalhe da sacada e gradil de janelas e porta de entrada. 

Fonte: EmDee (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65030122) 

Fig. 11 – Jardins na Casa de Victor Horta: a. jardim de inverno; b. vista do jardim a partir da sala. 

Fonte: Bastin &Evrard (Aubry, 2013, pg. 61 e 70). 

Conhecida como Modernisme na Espanha, a Art Nouveau tem no arquiteto catalão Antonio Gaudi um de 
seus expoentes mais reconhecidos. Sua Casa Bartló, também uma residência sem jardim frontal como a casa 
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de Victor Horta em Bruxelas, traz inovações formais marcantes e características de Gaudi: as linhas 
ondulantes não ficam mais restritas ao trabalho em ferro; se esparramam pela alvenaria, paredes e teto; o 
mundo natural também inclui o ambiente marinho. Assim, na casa Bartló, reforma executada entre 1904 e 
1907(Fig. 12), as colunas são tíbias, o formato da janela da sala lembra as asas dos morcegos, os vitrais 
redondos lembram flores, a cobertura um dragão, e a fachada é recoberta com um mosaico multicolorido 
que lembra o mundo submarino. 

Fig. 12 – Casa Bartló: a. fachada; b. detalhe sala 1º. Pavimento; c. detalhe sacadas e revestimento. 

Fonte: a. Amadalvarez (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); b e c. autora do artigo. 

Um outro exemplo dessa integração entre edifício e natureza, ainda tímida se comparada à Casa Bartló, pode 
ser apreciada na Casa Vicens (Fig. 13), sua primeira obra importante (entre 1883 e 1888), cuja fachada foi 
restaurada em 2017.  Nela, Gaudi transpõe para os azulejos da fachada o cravo de defunto que encontrou 
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no terreno, e usa a folha do palmito nos portões e gradil de ferro (Fig. 14). 

Fig. 13 – Casa Vicens  

 
Fonte: Cirlot et al (2011, pg. 42) 

Fig. 14 –Detalhe do gradil e portão em folha de palmito e dos azulejos que reproduzem o “cravo de defunto”  

 
Fonte: Roser Vilallonga (https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171018/432162208106/casa-vicens-gaudi-apertura-16-

noviembre.html) 
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Como componente ideológico comum, estes dois arquitetos foram influenciados pelos escritos de Viollet-le-
Duc, pelo Movimento Arts and Crafts inglês e os pré-rafaelitas. Segundo Cirlot et al (2013), Gaudi também 
deve ter sido influenciado pelo pensamento espiritualista de seu mestre, Llorens i Barba, com quem teve 
aulas de filosofia e literatura. Os autores também veem a influência das publicações sobre morfologia natural 
representativas do séc. XIX: [Gaudi]... “penetra francamente no mundo da morfologia natural, que não copia, 
mas sim transfigura e integra em fator arquitetônico ou estrutural-ornamental (Cirlot et al, 2013, pg. 26).  Em 
suma, sua arquitetura, que faz uma fusão entre elementos da natureza e edificação, rejeita o pensamento 
clássico: 

O fato de que prefira as formas helicoides, as parábolas em vez do círculo, do triângulo ou 
do quadrado, e a esfera de Platão, significa precisamente a diferença entre a cultura clássica 
e o pathos modernista, desapego de uma tradição, mutação, origem de um novo mundo do 
homem. (Cilot et al, 2013, pg. 28) 

JARDIM COM FACHADA 

No Modernismo, os jardins passam a adotar formas abstratas (geométricas, ondulantes e assimétricas) e 
cores, utilizando princípios de composição advindos da pintura modernista: harmonia, ritmo, equilíbrio, 
contraste. Jardins e edificação são pensados como uma composição pictórica total (edifício + jardim).  
 
Observa-se nesse período, 3 abordagens formalmente distintas: nas casas modernistas americanas o 
mobiliário literalmente “se estende” para os jardins geométricos abstratos, que passa a funcionar como 
uma sala de estar/jantar; 2. No modernismo “orgânico” de Frank Lloyd Wright a edificação e entorno se 
fundem, como na Casa da Cascata, com os lajões da cascata em harmonia dinâmica com as lajes planas da 
edificação; 3. No modernismo brasileiro de Burle Marx, sobressaem o tratamento pictórico dos jardins 
aliado à valorização de espécies nativas, e a edificação passa a ser tratada como um elemento escultórico 
formal que faz parte do jardim. 

Dessa forma, obtém-se diferentes relações entre jardim e edificação, todas baseadas na unidade entre eles: 
o jardim é um espaço de estar que pode ser uma continuidade do espaço interior; a edificação passa a ser 
tratada como um elemento escultórico formal que faz parte do jardim; a edificação e o jardim são pensados 
de forma a possuir o mesmo conceito estruturador de espaços. 

Com relação à primeira abordagem, são bem documentados a estreita relação entre os jardins e arquitetura 
modernista. Essa estreita relação que se destaca no modernismo americano começou na Universidade de 
Harvard, onde Walter Gropius atuou e, no final dos anos 30, influenciou a formação dos arquitetos paisagistas 
Dan Kiley, Garret Eckbo e James Rose (Treib 1992, pg. 40). A interpenetração de espaços da arquitetura 
miesiana serviu como inspiração para o paisagismo se voltar para a “criação de espaços”. Nas palavras de 
James Rose: 

...[landscape design] is not to be looked at as an object, but designed to surround 
us in a pleasant sense of space relations..[…]. Space, rather than style, is the true 
province of landscape architecture. (Rose apud Treib 1992, pg. 40) 

Treib (1992), em seu livro Modern Landscape Architecture: a critical review, traz as imagens (Fig.15) que o 
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paisagista James Rose usou em sua primeira publicação, Freedom in the Garden (1938)2, mostrando a estreita 
relação entre a arquitetura meisiana e paisagismo, e a continuidade entre espaços edificados e jardim: 
“...sense of continuous space – space without the restricitive coercion of the singular axis” (Treib 1992, pg. 
40). 

Fig. 15 – Pintura de Theo van Doesburg (1918), Rhythm of a Russian Dance; Planta de projeto de Mies van der Rohe (1924); maquete de projeto 
paisagístico de James Rose. Utilizados por James Rose como ilustração em Freedom in the Garden(1938).  

Fonte: Treib (1992, pg. 42-3). 

Além de James Rose, Pierre Legrain também foi um precursor desse novo momento: seu projeto para a Casa 
Tachard (Fig. 16) foi considerado inovador e premiado com uma medalha de prata na Exposição Internacional 
de 1925 em Paris (Imbert 1992). Como que para reforçar a estreita ligação entre jardim e edificação , a planta 
apresentada na Exposição não faz diferenciação entre edificação e vegetação: “As the architectural footprints 
and hedges were rendered in the same technique, the house appeared as a mere graphic element in the 
overall composition of the grounds” (Imbert 1992, pg. 96; negrito meu). 

As inovações formais que o fizeram destacar-se foram: acesso tangencial à casa, “occult asymmetrical 
balance” (Fletcher Steele apud Imbert 1992, pg. 98), portão fora do centro, e zig-zag indicando que o jardim 
continua.  

2 O artigo encontra-se disponível em: jamesrosecenter.org/wp-content/uploads/.../1938-10-Rose-Freedom-in-the-
Garden.pdf 
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Fig. 16 – Pierre Legrain: a. planta apresentada na Expo de 1925 e b. Jardim da Casa Tachard de (the “lost axis”) 

Fonte: a. Elaborado sobre imagem em Imbert (1992, pg. 96); b. Imbert (1992, pg. 99). 

Os jardins desenvolvidos pelo paisagista Dan Killey para a residência dos Miller (Fig. 17) é outro exemplo que 
ilustra essa relação diferenciada, característica do modernismo, entre jardim e edificação, que eu chamo de 
Jardim com Fachada. A residência adota os princípios miesieanos de uso intenso de vidro, interligação entre 
espaços e teto plano. O projeto da residência foi feito por Eero saarinen, e a planta se estrutura com 4 alas 
(serviços, intimo casal, íntimo filhos e serventes e hóspedes) em volta da sala de estar.  O mesmo princípio 
foi adotado como elementos conceitual estruturador do jardim: 

The house, designed by Eero Saarinen, is dominated by its living room; all its other 
spaces pinwheel outward from the center. The garden´s design derives from the 
architectonic order of the house, reverberating in the spaces that radiate from the 
living room toward the river or road. The garden plan, one feels, is a consequence 
of architecture engaging its site; or conversely, the house exists as an 
environmentally conditioned part of the greater garden (Treib 1992,pg. 43, 
negrito negrito meunegrito meu) 
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Fig. 17 – Casa Miller: a. planta e b.  alameda de árvores e edificação.  

 

 
Fonte: a. https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/MillerGarden.html#!prettyPhoto/10/ b. 

http://52weeks.rickyberkey.org/2011/12/31/week-52/ 

Modernismo nos jardins como da nova classe média americana nos anos 30 e 40 não teve paralelos no Brasil, 
mas destaca-se o jardim modernista do MES, RJ, de Burle Marx. Ele se destaca no cenário internacional, pois 
além do aspecto formal faz uso intenso de cores e espécies nativas tropicais. Sua produção residencial se 
destaca a partir da década de 50, para a elite industrial brasileira: Residência Odete Monteiro - atual Fazenda  
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Marambaia (1948), Olivo Gomes, atual Parque da Cidade (1950), Instituto Moreira Sales (1951), Casa 
Edmundo Cavanellas, atual Fazenda Tacaruna  (1954). Nelas, Burle Marx adota formas que “conversam” com 
a edificação (Fig. 18 e 19).  

Fig. 18 – Residência Cavanelas, atual fazenda Tacaruna predomínio da curva, também presente na cobertura da residência. 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/877050/em-foco-roberto-burle-marx/59839c02b22e38994f0001e4-em-foco-roberto-burle-marx-foto 

Fig. 19 - Residência Olivo Gomes, atual Parque da Cidade, e jardim adjacente com espelho d’água trapezoidal. 

Fonte: https://mapio.net/pic/p-12418083/ 
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Uma terceira abordagem é a arquitetura moderna orgânica de Frank Lloyd Wright. Segundo Wright, a 

arquitetura deveria unificar todas as partes da edificação e a edificação com o entorno. A casas usonianas 

(Fig. 20) são um exemplo desse tratamento unificado (Caldwell, 2007): uso de materiais terrosos e naturais 

(madeira, pedra ou cerâmica), casas literalmente ligadas à terra (no nível do terreno), largas aberturas de 

vidro para jardim. Ele desenvolveu uma mesma tipologia, em L aberto para um jardim privativo, com uma 

ala de quartos e outra de estar, e a área de serviço e banheiro na intersecção do L.; no jardim frontal, a 

edificação não se pretende imponente; sua reduzida altura e telhado quase plano trazem um equilíbio entre 

as superfícies: áreas de jardim/grama e paredes de madeira.  

Fig. 20 – Frank Lloyd Wright: a. fachada frontal da Jacobs House; b. vista a partir do jardim privativo. 

Fonte: a. James Steakley (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); b. James Steakley  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacobs_First_House_-_back_02.jpg
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Na Casa da cascata, a relação edifício e entorno se potencializam. O acesso à residência, sua fachada social, 

também é não imponente como nas casas usonianas, mas a força da Casa da Cascata está na natureza do 

terreno. Lajões de pedra se encontram no edifício nas linhas horizontais e no material de revestimento (Fig. 

21). O jardim literalmente se integra e entra no edifício.  

Fig. 21 – Casa da cascata: a. acesso; b. vista  a partir do rio. 

Fonte:  http://concretoamado.tumblr.com/post/101683029222/de-frank-lloyd-wright-a-casa-da-cascata-ou-casa 

Segundo Treib (1992, pg. 32), e como podemos observar pela análise visual dos projetos modernistas, 

enquanto os jardins pictóricos de Burle Marx estão mais próximos das pinturas de Miró, os dos modernistas 

americanos estão do cubismo. Podemos também ver uma gradação nas relações entre jardim e fachada: 

num extremo, a visão miesiana considera o jardim mais como um adorno para a edificação; a abordagem de 
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Burle Marx permite uma relação mais igualitária; enquanto para Wright as forças da natureza tem a 

capacidade de influenciar as formas construídas. Dessa forma, Howett (1992) entende que a visão de Wright 

é importante para ajudar na busca por intensificar “the human engagement with the natural world, working 

against the illusion that contemporary technologies has liberated us from our primal psychic and physical 

dependence uponn nature (Howett, 1092, pg. 32). Essa visão, como veremos, é a que mais se aproxima do 

pensamento contemporâneo. 

JARDIM COMO FACHADA 

A partir dos anos 60 observa-se no mundo uma mudança de mentalidade/paradigma, que se reflete na 
preocupação com meio ambiente e com falta de espaços verdes nas cidades. Na virada do século o jardim 
não tem fins estéticos somente, e passa a proteger do vento e chuva, manter temperatura agradável, 
purificar ar e simbolizar vida. Nos subúrbios americanos, vê-se surgir nos jardins frontais o que se passou a 
chamar de “weed gardens”: jardins naturalistas de espécies locais que prescindem de pesticida (Fig.21).  

Fig. 22 – Jardins frontais com espécies nativas.

Fonte: a.The Xerxeas Society (http://www.kbia.org/post/farm-your-yard-backyard-pollinators#stream/0); b. 

https://www.americanmeadows.com/blog/2017/04/26/hellstrip-gardening/ 

Nas grandes cidades, o jardim é verticalizado e a composição de cores e texturas das folhas substitui os 
revestimentos. Essas Fachadas vegetais podem adotar diferentes tipologias, que no nome evidenciam a 
multiplicidade da filosofia contemporânea: Parede Verde (green walls), Parede Viva (living walls), Fachada 
Verde (green facades) e Floresta Vertical (bosco verticale), “a symbol of the spontaneous recolonisation of 
the city by vegetation and by animal life”(Boeri Studio s/d).  Para fins deste artigo, essas diferentes tipologias 
serão denominadas jardim-fachada. 

A técnica que permite o crescimento de vegetação variada foi desenvolvida no início do séc. XIX, e patenteada 
em 1938 pelo prof. de Arquitetura Paisagística da Universidade de Illinois, Stanley White. Mas somente nos 
últimos anos foi melhor desenvolvida e passou a ser usada mais extensivamente, com o desenvolvimento de 
novas técnicas e uso de diversas espécies, desenvolvida pelo botânico Peter Blanc (Sá 2016). Um exemplo da 
variedade de espécies pode ser observado na fachada do Museu Quai Branly, de 2006 (Fig. 23). A técnica do 
botânico já vem sendo aplicada em casas no exterior e no Brasil (Fig. 24). Outra forma é a inserção de 
jardineiras em habitações multifamiliares (Fig. 25). 

6662

http://www.kbia.org/post/farm-your-yard-backyard-pollinators#stream/0


Fig. 23 – Diferentes tipos de fachadas verdes: a. variedade espécies na fachada vegetal do Musey Quai Branly, Paris, com técnica do botânico 
Peter Blanc; b. trepadeiras no Hotel Babylon, Vietnan, permitem o envelopamento da fachada.

Fonte: a. https://news.nationalgeographic.com/news/2013/03/pictures/130325-green-walls-environment-cities-science-pollution/; b. Hiroyuki 

Oki (https://www.archdaily.com/771271/naman-retreat-the-babylon-vo-trong-nghia-architects) 

Fig. 24 – Jardins-Fachada residenciais: a. São Francisco, Califórnia e b. Vila Aspicuelta, São Paulo. 

Fonte: a. http://projectartistx.com/safehouse-living-wall-heineman-pruett-and-brett-stephens-2016/; b. Leonardo Finotti 

(https://www.archdaily.com.br/br/623087/vila-aspicuelta-slash-tacoa-arquitetos/5747f8fde58ecea2720001bd-vila-aspicuelta-tacoa-arquitetos-

photo) 

Fig. 25 – Bosco Verticale , Milão. 

Fonte: http://italomnia.com/2016/10/18/the-birthday-of-bosco-verticale-vertical-forest-of-milan/ 
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Eduardo Subirats (apud OLgária Matos, 2008) denuncia a ...“violência epistemológica, crítica e racional, 
derivada de um conceito moderno de dominação técnica da natureza” característica do iluminismo e 
cientificismo. Desde o início do séc, XX surgem críticas à razão que produzirtam os horrores das duas guerras 
mundiais além da destruição da natureza. A Escola de Frankfurt e também Hannah Arendt, nos anos 60, 
aponta para a falência da razão humana, no seu livro Eichmann em Jerusalém (2000).  

Em filosofia como em Arquitetura, estudos buscam formas de conciliar Eros e Logos, como os do arquiteto 
Alberto Pérez-Gómez, Built upon love: architectural longing after ethics and aesthetics (2008). Segundo ele, 
como uma forma de arte, Arquiteturatem a capacidade de articular “...ethical and political positions in the 
form of seductive projects “ (Pérez-Gómez, 2008, pg. 5).  

A partir do início do séc. XXI, baseado no pensamento de Deleuze e Guattari, dentre outros, e pela física 
quântica, pensadores vem desenvolvimento um novo paradigma, chamado de Novo Materialismo, que 
parece representar essa nova relação de Jardim como Fachada. Trata-se de uma visão de mundo não-
antropocêntrica e pós-humanista (Braidotti, 2018) que é crítica da capacidade destrutiva do homem e atento 
para a ‘capacity to affect and be affected’ (Deleuze and Guattari, 1988: 127-128 apud Fox e Alldred, 2018). 
Nas palavras de Braidotti (2013): 

New materialism’s post-anthropocentrism shifts humans from the central focus of 
attention, not only emancipating the affective capacities of the non-human but also 
establishing an ethics that can engage productively with human culture, with other 
living things, and with the wider environment of inanimate matter (Braidotti, 2013: 
60, apud Fox e Alldred, 2018). 

Após o período de fé na religião ser suplantado pela fé na razão, onde estamos? Usando a célebre frase de 
Adorno e Horkheimer (2006, pg. 464, apud Moraes, 2015), “Não se trata de recuperar o passado, mas de 
realizar suas esperanças". Seria então um período de esperançar, para usar um verbo caro a educador Paulo 
Freire. E não é coincidência que a esperança seja verde! 
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A TRANSIÇÃO DA FACHADA: DO ECLÉTICO AO ART DECÓ 

THE TRANSITION OF THE FACADE: FROM ECLECTIC TO ART DECÓ 

LA TRANSICIÓN DE LA FACHADA: DEL ECLÉTICO AL ART DECÓ 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
As fachadas que serão abordadas no presente artigo se referem ao período do final do século XIX aos anos 30 do 
século passado, fase da transição da economia rural para a urbana, do agrário para o industrial e da monarquia para a 
república. Ao observar a iconografia da época, a mudança ocorre através de elementos da arquitetura que alteram a 
linguagem e a tipologia das construções sem, no entanto alterar o ritmo visto que nos centros históricos a herança 
urbana dos lotes estreitos do período colonial o fazia permanecer. Como as fachadas fecham o espaço urbano da 
mesma forma que as paredes delimitam internamente os ambientes, essas o fecham em um ritmo constante gerando 
espaços onde é usual perceber efeitos compositivos como a repetição, a translação, a simetria e o espelhamento de 
elementos. Nas ruas e avenidas as alterações de fachadas se darão mais pelas esquadrias e adornos do que pela 
escala e proporção das mesmas. 
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura; Art Decó; Eclético; fachada; tipologia.  

ABSTRACT: 

The facades that will be discussed in this article refer to the period from the late nineteenth century to the thirties of 
the last century, the transition from rural to urban, from agrarian to industrial, and from monarchy to republic. In 
observing the iconography of the time, the change occurs through architectural elements that alter the language and 
the typology of the constructions without, however, changing the rhythm since in the historical centers the urban 
inheritance of the narrow batches of the colonial period made it remain. As the facades close the urban space in the 
same way that the walls internally delimit the surroundings, they close it in a constant rhythm generating spaces 
where it is usual to perceive compositive effects as the repetition, the translation, the symmetry and the mirroring of 
elements. In the streets and avenues the changes of façades will give more for the frames and adornments than for the 
scale and proportion of them. 
KEYWORDS: architecture; Art Deco; Eclectic; facade; typology. 

RESUMEN: 

Las fachadas que serán abordadas en el presente artículo se refieren al período del final del siglo XIX a los años 30 del 
siglo pasado, fase de la transición de la economía rural a la urbana, del agrario para el industrial y de la monarquía 
para la república. Al observar la iconografía de la época, el cambio ocurre a través de elementos de la arquitectura que 
alteran el lenguaje y la tipología de las construcciones sin, sin embargo, alterar el ritmo ya que en los centros históricos 
la herencia urbana de los lotes estrechos del período colonial lo hacía permanecer. Como las fachadas cierran el 
espacio urbano de la misma forma que las paredes delimitan internamente los ambientes, éstas lo cierran a un ritmo 
constante generando espacios donde es usual percibir efectos compositivos como la repetición, la traslación, la 
simetría y el reflejo de elementos. En las calles y avenidas las alteraciones de fachadas se darán más por las escuadras 
y adornos que por la escala y proporción de las mismas. 
PALABRAS-CLAVE: arquitectura; Art Decó; Ecléctico; fachada; tipología. 
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INTRODUÇÃO 

Na linguagem coloquial a palavra fachada é utilizada em referência à vista principal de um edifício, 
supostamente a voltada para o logradouro. Sendo um plano de um volume, a fachada corresponde a uma 
das faces de uma obra arquitetônica. A desvinculação da mesma a volumetria da construção levou a alguns 
estilos a tratarem de forma independente, acrescentando mais elementos, adornos e informações no 
sentido de qualifica-la. Este recurso foi combatido pelo movimento moderno, nomeadamente pelos 
arquitetos ligados ao estilo internacional, no entanto, não completamente eliminado sendo recorrente até 
os dias atuais. 

A conceituação do termo fachada é variada e cabe a interpretação de vários autores que definem termos 
arquitetônicos. Fachada segundo Pedreira é cada uma das faces de qualquer construção (PEDREIRA, 1996, 
p. 36), conceito confirmado por Ching ao definir fachada como a frente de um edifício ou qualquer uma de
suas laterais para uma via ou espaço público, especialmente aquelas que se distinguem por seu tratamento
arquitetônico. (CHING, 1999, p. 83)

Albernaz vai mais além ao afirmar que o caráter da edificação é em grande parte devido as suas fachadas. 
Lembra a autora que o projeto arquitetônico sempre contém o desenho de todas as fachadas do prédio 
(ALBERNAZ, 1998, p. 247). No desenho do projeto de arquitetura, o termo também é usado para se referir 
à vista ortogonal da própria fachada e mais esporadicamente as faces internas da volumetria e seus 
elementos, no caso os termos mais adequados são: vistas e elevações. Conforme Pinhal uma fachada, 
também denominada alçado ou vista, corresponde a cada uma das faces de qualquer construção 
arquitetônica. (PINHAL, 2018) 

Associado ao conceito de fachada está o de fachada livre surgido com o movimento moderno que valorizou 
todas as vistas externas da edificação apoiado em afastamentos que o permitiam a tecnologia do concreto 
armado. Albernaz descreve fachada livre como a que apresenta elementos estruturais capazes de atender a 
qualquer intenção plástica e funcional. Sua utilização se tornou possível com o uso de estrutura 
independente onde elementos estruturais não constituem elementos de vedação. (ALBERNAZ, 1998, p. 
248) 

O recorte temporal deste trabalho não abrange o período da arquitetura moderna, logo se utiliza ainda do 
termo frente. Para Albernaz fachada principal é a da frente do edifício, em geral voltada para a via pública, 
com tratamento diferenciado e os acessos principais. Quando o prédio possui mais de uma fachada voltada 
para via pública, a principal é a que dá frente para o logradouro de maior importância É também chamada 
frente e, particularmente em edificações antigas, frontaria ou frontispício. (ALBERNAZ, 1998, p. 248) 

Pela visão do desenho arquitetônico a fachada é a representação gráfica de planos externos da edificação. 
Vista que exibe o aspecto externo do prédio. Presentes em todas as fases de um projeto, do estudo 
preliminar ao projeto executivo o desenho da fachada vai crescendo em complexidade. Dos primeiros 
riscos a mão livre as mais elaboradas instruções para construção do edifício. Os desenhos de fachada 
definem as especificidades dos materiais externos, o funcionamento das esquadrias, as texturas e as cores.   
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De acordo com a NBR 6492 uma representação de fachada em nível de projeto executivo deve apresentar: 
“simbologias de representação gráfica; eixos do projeto; indicação de cotas de nível acabado; indicação de 
convenção gráfica dos materiais; marcação e detalhes; escalas; notas gerais, desenho de referência e 
carimbo e marcação dos cortes longitudinais ou transversais.” (ABNT, 1994, p. 9) 

Na linha da composição formal as fachadas passam a gerar planos. O plano é por sua vez constituído pela 
união de linhas, sendo desprovido de volume, possuindo apenas largura e comprimento, é a representação 
terminal para formas bidimensionais. Logo, ao analisar a fachada arquitetônica, se analisa também o limite 
entre o bidimensional e o tridimensional, a linha que ora contrasta com o espaço não cerrado pelo volume - 
o fundo e ora com volumes adicionados ou retirados do volume principal (quando a fachada deixa de ser
um plano contínuo e passa a apresentar recortes nesse plano).

Efeitos de luz e sombra são realçados quando ao plano são acrescentados ou deduzidos volumes, é o que 
Ching nomeia de adição ou subtração. De acordo com o autor o volume sofre uma transformação ao se 
adicionar elementos ao mesmo ou subtrair uma porção. A natureza do processo, a extensão, o número de 
elementos acrescentados ou retirados determinam se a identidade da forma inicial será alterada ou 
mantida. (CHING, 2013, p. 48) 

No momento em que ocorrem transformações volumétricas também são alterados os planos – as fachadas. 
“Em determinadas circunstâncias, a forma volumétrica assume papel de maior relevância em comparação 
com outros sistemas da arquitetura tomados em conta no projeto”. (COLIN, 2000, p.55) A forma 
comparada a estrutura e a função passa a ser primordial aos temas arquitetônicos voltados para edifícios 
institucionais e marcos comemorativos, dessa forma exigindo uma volumétrica marcante dada entre outros 
recursos por um espaço conveniente no entorno para observação da mesma. 

O pensamento de Colin também se estende as fachadas uma vez que são partes integrantes da volumetria. 
Acrescenta o autor que na ocorrência de implantação do edifício num contexto fraco, ou seja, pouco 
construído ou sem elementos naturais marcantes torna-se mais importante o realce da forma volumétrica. 
(COLIN, 2000, p.55) 

A fachada do edifício carrega a responsabilidade de ser marcante e não apenas um elemento de 
fechamento do espaço interno. A frente de um prédio pode então ser lida como o plano de uma parede 
externa que define pátios, praças, ruas e locais de agrupamento considerando-se que durante séculos as 
fachadas urbanas eram erguidas nas testadas dos lotes. Nos períodos históricos do Ecletismo e do Art Decó 
é visível esta solução seja por exigências das posturas municipais ou pela baixa oferta de terra em áreas 
centrais urbanizadas. 

FACHADAS NO ECLETISMO 

O ecletismo iniciado no fim dos XIX avançou pelas primeiras décadas do XX e popularizou propostas 
européias. A sociedade brasileira passava por um período de transformações econômicas, políticas e sociais 
que levaram a mudanças nos padrões de construção. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo refletiam 
em suas fachadas e no urbanismo influências francesas. 

O neoclassicismo e o Romantismo, comuns a todo o Ocidente, fundiram-se na segunda 
metade do século XIX numa mescla estilisticamente múltipla e morfologicamente 
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indefinível: o Ecletismo Internacional, produto do intercâmbio de influências – nos usos e 
costumes, na literatura, nas artes em geral, na arquitetura, provocados pelos novos meios 
de comunicação introduzidos pela Revolução Industrial: barcos a vapor (que começaram a 
trafegar regularmente entre a Europa e o Rio de Janeiro na década 1850-60), telégrafo 
submarino (inaugurado entre aquele continente e a mesma cidade em 1874) mais tarde, 
cinema, etc. -, intercâmbio ainda intensificado pelo hábito das viagens, cada vez mais 
frequentes e seguras, e pelo gosto e melhores meios de divulgação dos estudos históricos, 
de que a Revolução Industrial foi paradoxalmente uma das causas. (SANTOS, 1981, p. 69) 

Era necessário trazer as comodidades da vida urbana que as elites já conheciam e, na Europa, 
caracterizavam a vida civilizada e moderna.  No Brasil a modernização revelava-se um novo campo de 
investimento e um mercado promissor. Fábricas foram construídas e se constituíram empresas de serviços 
urbanos com subscrição de capital de acionistas nacionais ou estrangeiros, o comércio expandia-se com o 
fluxo de capitais e mercadorias importadas. 

Para os edifícios produtos industrializados em escala crescente e novos métodos e processos de 
construção, que independentemente de questões de estilo, foram impondo sua presença refletindo a nova 
era, a Industrial. No Ecletismo os arquitetos iniciam o pensamento de soluções funcionais baseadas em 
organogramas e o aprimoramento da composição estilista através da melhoria dos elementos construtivos 
dentre eles esquadrias e gradis refletindo numa diversificação nas fachadas como apresentado na figura 1. 

Figura 1: Fachada Eclética 
Fonte: REIS FILHO (1970, p. 47)

Afirma Reis Filho que as transformações eram tão importantes, em faces das tradições, que em certos 
lugares foi necessário alterarem o código municipal que de acordo com as tendências do urbanismo 
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colonial obrigavam as construções a serem edificadas sobre o alinhamento das vias. (REIS FILHO, 1970, p. 
45-46) 

O ecletismo, influenciado pelo romantismo (corrente anterior), pela doutrina positivista e pela visão 
historicista fazia uso de ornamentação para melhoramento dos prédios dentro de uma preocupação formal 
com os detalhes da fachada e um verdadeiro “apego” pelo ornamento. 

As casas geminadas, como a da figura 1 tornam-se comuns. Santos destaca que as mesmas são quase 
sempre deslocadas de um e outro lado ficando as escadas ao centro. (SANTOS, 1981, p. 71) Muitas vezes o 
acesso lateral era coberto por vidro apoiado em armação de ferro sobre uma escada com degraus de 
mármore ou nas soluções mais simples de granito ou alvenaria. 

“O imóvel caracterizado como “do início do século” pelo Instituto Municipal de Arte e Cultura do Rio de 
Janeiro apresenta fachadas ricamente adornadas com azulejos, cantaria, colunas, pilastras, gradis e ornatos 
distribuídos por entre embasamento, corpo e coroamento. (IMAC, 1985, p.6) Esses elementos adornam a 
fachada plana do edifício eclético, que como na figura 2, se espalham por entre efeitos de repetição, 
translação, simetria e espelhamento. 

A riqueza de detalhes influenciava diretamente no custo o que levou inicialmente as obras ecléticas 
pertenceram à elite que contratava arquitetos formados pela Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios bem 
como qualificados mestres de obras. O estilo Eclético demandava conhecimentos de história, geografia, 
desenho e técnicas construtivas. 

Figura 2: Vila Rui Barbosa – acesso Rua dos Inválidos 
Fonte: BACKHAUSER, (1985, p. 185) 
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As classes mais abastadas iniciaram o processo de desvinculação habitacional em relação aos antigos 
centros e as classes proletárias também, estas, seguindo na direção da oferta de transportes, os subúrbios. 
Porém até mesmo nos subúrbios detalhes do estilo Eclético eram encontrados nas fachadas assim como 
nas vilas higiênicas (figura 2) e vilas operárias. 

“Começam a se delinear planos diferentes, ornamentos nas fachadas, novas soluções de 
telhados, escadas, varandas, sacadas, entre outros. Neste processo de emburguesamento, 
as casas das vilas das classes médias, ao receberem tratamento de casas isoladas, também 
apresentam as mesmas soluções plásticas das casas unifamiliares. A partir de então 
podem ser identificados alguns detalhes de diferentes estilos arquitetônicos, desde o 
Neoclássico até o Eclético e o Art Nouveau.” (VAZ, 2002, p.117) 

Nos centros urbanos eram comuns os conjuntos de casas com entrada pela lateral. Nos lotes estreitos da 
herança colonial, as residências eram alongadas na profundidade devido a pouca frente o que 
transformava uma quadra numa repetição constante de fachadas simétricas gerando um ritmo regular. As 
aberturas voltam-se na sua maioria para as laterais tendo a fachada principal duas janelas ou portas balcão, 
logo as residências se abriam para três fachadas: a principal ricamente adornada, a lateral muitas vezes 
agraciada com um jardim e a dos fundos, do serviço. 

As residências maiores se implantavam afastadas dos vizinhos e os jardins passaram a constituir um novo 
elemento na arquitetura residencial melhorando as condições ambientais no que se refere à iluminação e à 
ventilação. As casas das famílias mais abastadas ocupavam o centro do terreno e se elevavam sobre um 
porão alto aumentando o conforto ambiental. De acordo com Reis Filho estas ofereciam aos arquitetos a 
possibilidade de composições relativamente complexas e a oportunidade para uma complicada 
ornamentação, onde se mesclavam os mais variados motivos da linguagem arquitetônica sancionada pela 
Academia. (REIS FILHO, 1970, p. 174) 

O Ecletismo se populariza em suas propostas e as fachadas cobertas por adornos e detalhes apresentam 
referências históricas em compoteiras nas cimalhas, monogramas nas portas de entrada, pilares e jarros, 
flores e ano da construção na platibanda criando efeitos de beleza. 

Segundo Colin o ecletismo misturou num mesmo edifício elementos de procedências diversas, seja de 
tradição clássica, do Oriente Próximo (arquitetura mourisca ou bizantina), ou do Extremo Oriente (Índia, 
China, Japão) na busca de relações formais. (COLIN, 2000, p. 87) 

Conforme Reis Filho o Ecletismo propôs a conciliação de estilos sendo um veículo estético eficiente para a 
assimilação de inovações tecnológicas de importância. Ao mesmo tempo recobria as paredes com 
decorações de massa inspiradas no barroco francês e italiano o que revelava uma licença formal. (REIS 
FILHO, 1970, p. 169 - 178) 

Também a cobertura, elemento que influencia diretamente a fachada sofre grande alteração, deixa a 
solução de duas águas do período colonial para ser resolvida em quatro águas escondida por platibanda e 
beiral ao menos na fachada frontal e na lateral, uma vez que eram vistas pelos transeuntes. 

Na década de 20 a crise do ecletismo, pelo edifício capitalista passa a exigir uma abordagem tecnológica, e 
faz surgir o movimento neocolonial nos anos 30 com objetivo de busca pelas raízes e identidades que se 
refletiram no partido plástico. 
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A fachada da casa Neocolonial (estilo missões espanhola e luso-brasileira) assim como o estilo Californiano 
exigiu um novo desenho em planta. No primeiro pela existência de varandas, nichos e balcões com 
muxarabis. No segundo devido à presença da varanda, uma subtração no corpo do edifício com abertura 
em arco, assim como de torres cilíndricas e sacadas. Ambos os estilos movimentaram a fachada plana do 
ecletismo.  

FACHADAS NO ART DECÓ 

A crise econômica de 1929, com sua dimensão mundial, foi no Brasil a catalisadora de mudanças e da 
revolução de 30 que levou Getúlio Vargas ao poder e encerrou a República Velha. Com o quadro de 
intervenção governamental nas questões econômicas, a habitação passou a ter uma força inédita no 
projeto nacional desenvolvimentista do novo regime, por ser fundamental para a reprodução da força de 
trabalho e na formação ideológica dos trabalhadores como já ocorrido na formação das vilas operárias das 
fábricas, no entanto, neste momento com financiamento estatal e o envolvimento de um maior leque de 
profissionais. Nesta nova fase a moradia tornou-se um tema de reflexão multidisciplinar; a produção e 
locação de moradias passam a ser objeto de intervenção governamental e de amplo debate nos meios 
intelectuais. 

Diversas propostas de arquitetos e engenheiros surgiram neste período para reduzir o custo da habitação. 
Diferentemente dos discursos higienistas, as propostas giravam em torno de simplificação dos materiais de 
acabamento e diminuição dos pés direitos. A normatização, a racionalização da construção promovendo a 
estandardização das unidades e simplificação dos sistemas permitiu a produção em série da habitação. 

A residência Neocolonial bem como a Californiana apresentava uma riqueza de adornos e recortes nas 
fachadas com a adição e a subtração de elementos, como descrito anteriormente por Ching que não 
atendia aos passos da modernidade, da produção em série e da máquina de morar Corbusiana. Para Stott o 
conceito da casa como "máquina de morar" começou a ser explorado por Le Corbusier após mudar-se para 
Paris, na década de 1910, quando abriu seu escritório em conjunto com seu primo Pierre Jeanneret. 
(STOTT, 2017), ou seja, anterior ao período em questão. 

Nos anos 30 e 40 vários edifícios de apartamentos foram construídos a partir da síntese formal do Art Decó 
para serem destinados à moradia dos segmentos da classe média em expansão. Nestes as varandas 
estariam presentes embora convivessem com terraços descobertos, menos adequados ao clima brasileiro. 

De acordo com Albernaz o estilo arquitetônico caracterizado por formas geométricas 
simples, predomínio da linha reta, adornos com animais e figuras humanas estilizadas, 
vitrais coloridos, uso de pedra e ferro nos elementos construtivos surgiu na Europa em 
1925 como arte decorativa, sendo em seguida incorporado pela arquitetura. O Art Decó 
buscava compatibilizar técnicas e formalismos do passado com industrialização crescente 
do momento. No Brasil foi introduzido poucos anos depois e se manteve predominante 
até final dos anos 40. (ALBERNAZ, 1998, p. 73). 

O estilo se fez presente em conjuntos de casas retornando às fachadas planas. Muito empregado nos 
primeiros prédios construídos nas grandes cidades foi também largamente utilizado em avenidas e vilas 
operárias, como o ecletismo. O estilo da “fachada lavada”, sem proteção contra sol e chuva incorporou os 
princípios da nova arquitetura numa versão nativa da “máquina de morar”. A figura 3 – Fachadas das Casas 
para Operários da Companhia Industrial Fiação e Tecidos Goyanna exemplifica a descrição. 
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Figura 3: Facadas das Casas para Operários da Companhia Industrial Fiação e Tecidos Goyanna 
Fonte: PHILIP GUNN, (2000) 

Correia vai mais além ao analisar as Vilas Operárias e Núcleos Residenciais de Empresas no 
Brasil: no que se refere à configuração arquitetônica destes assentamentos, observa-se a 
existência de uma variedade de estilos, correlatos aos momentos nos quais as construções 
foram erguidas. Tais estilos vão de modelos tributários da linguagem clássica e da 
arquitetura do período colonial até a arquitetura moderna, passando pelo Ecletismo, pelo 
Art Decó e pelos estilos pitorescos que florescem em fins do século XIX e nas primeiras 
décadas do XX. (CORREIA, 2008, p. 11) 

De acabamento geometrizado o estilo Art Decó é muitas vezes interpretado como uma reciclagem da casa 
clássica haja vista que permanecem os mesmos efeitos de repetição, translação, simetria e espelhamento, 
porém numa versão “mais limpa” de adornos. A parede recebe pó de pedra e a cor cinza torna-se 
predominante, no entanto, encontra-se o verde, o amarelo, o azul e o rosa em nuances claras, tendendo ao 
tom pastel. 

Para Colin duas importantes tendências irão sombrear o desenvolvimento do modernismo 
arquitetônico, a primeira ligada a forte influência do classicismo e a segunda contrária ao 
modernismo, o Art Decó, como solução de compromisso entre as simplificações 
geometrizantes das vanguardas e a sensualidade do Art Nouveau e o fausto do 
classicismo. (COLIN, 2000, p. 129-130) 

O Brasil (anos 20 e 30) convive com dicotomias: ideias de esquerda versus de direita, internacionalismo 
versus nacionalismo e estado versus mercado. Estão sendo erguidos os pilares da modernidade: surge o 
rádio, o disco e o cinema falado. Afirma Santos que a linha moderna iniciada com a literatura, a pintura e a 
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escultura só depois ganhou a arquitetura, em que tudo não passou no Rio de Janeiro, durante a década 20-
30 de artigos polêmicos nos jornais e de tímidos ensaios. (SANTOS, 1981, p.88) 

A busca da identidade nacional refletida no estilo Neocolonial trazia perguntas: Quem somos? De onde 
viemos (raízes)? Para onde vamos? Em 1917 foi gravado o primeiro samba – Pelo Telefone, entre 23 e 32 
surgem as primeiras escolas de samba. Nos anos 20 foi fundada a da Universidade do Brasil, em 22 ocorreu 
a Semana de Arte Moderna em São Paulo e em 35 é inaugurada Goiânia, projeto de Attilio Corrêa Lima. A 
figura 3 apresenta casas para operários nesta cidade onde muitos edifícios foram construídos utilizando-se 
o estilo Art Decó.

A clara apresentação da identidade nacional se dá na literatura pelas obras: Casa Grande e Senzala (1933) 
de Gilberto Freyre e Raízes do Brasil (1936) do historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda. Na mesma 
década surge a figura de Carmen Miranda, artista que atuou no Brasil e Estados Unidos até 1950 
divulgando a imagem nacionalista no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. 

O teatro Goiânia é um exemplo paradigmático do período. No corrente ano se tornou palco do evento 
referência no estilo Art Déco: Goiânia Art Déco Festival. O teatro, projetado pelo arquiteto Jorge Félix foi 
inaugurado em 1942. Santos apresenta em sua obra outro exemplo do estilo: o Teatro João Caetano, 
terceira construção teatral no terreno, projeto de Baldassi, Dourado e Gusmão de 1928 que segue o estilo 
Art Déco com sua volumetria purista. (SANTOS, 1981, p.98) A figura 4 apresenta o cinema Icaraí, sediado 
em Niterói construído entre as décadas de 1930 e 40 também em estilo Art Decó. 

Figura 4: Fachada Art Decó Cinema Icaraí 
Fonte: opolifônico.wordpress.com (2018) 
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O cinema passa ser a diversão de massa e os construídos no período carregam em sua fachada as linhas do 
estilo. Ocorre uma espécie de carnavalização da cultura brasileira. Entre os anos 25 e 50 viu-se os pioneiros, 
o apogeu e os tardios da arte decorativa – o Art Decó.

Albernaz afirma que além dos cinemas o Art Decó tem também presença marcante em estabelecimentos 
comerciais e se expressa através do volume geométrico rígido dos edifícios e na ornamentação, em 
molduras longitudinais retilíneas envolvendo portas, janelas, escadas de caracol e luminárias. (ALBERNAZ, 
1998, p. 73) 

Descreve Colin que o Art Decó é um nome extraído da Exposition Internacionale des Arts Décoratifs et 
Industriels Moderns ocorrida e Paris em 1925 e que designa a tendência internacional equidistante das 
simplificações formais modernistas e da faustosa decoração tradicional. (COLIN, 2000, p. 170) 

Santos confirma a afirmação de Albernaz, para ele o Decorativo em lugar do Estrutural 
preconizado por Le Corbusier, teve influência particularmente grande nas decorações das 
lojas e interiores parisienses, de onde se irradiou para todo o Ocidente, inclusive para o 
Rio. Muitas das lojas cariocas – principalmente as lojas – sala de espera dos cinemas, 
cafés, sorveterias do centro da cidade, passaram a ser decorados à moda parisiense. 
(SANTOS, 1981, p. 98) 

Figura 5: Fachada Edifício Biarritz 
Fonte: Pinterest (2018) 

De fato a arte decorativa migra para Miami (Art Decó Tropical), para Pueblo (EUA) e para o Brasil em três 
linhas dentro da tecnologia do concreto armado e de uma visão cosmopolita que dialoga com a 
modernidade através da moda, do feminismo e dos transportes (transatlântico e avião). A linha ziguezague 
é escalonada, seca, limpa e geometrizada, baseada no racionalismo. A segunda possui aparência 
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aerodinâmica ou naval dentro da linha do Streamline que foi um movimento ligado à morfologia própria 
das novas tecnologias, apresentando a parte projetiva dos mecanismos internos, ou seja, mais do que 
encontrar inspiração numa linha de gosto, era ligada a velocidade como afirmação de potência e valor de 
modernidade. Este estilo passa a se apresentar não somente na arquitetura pelas esquadrias que lembram 
escotilhas de navio e guarda-corpos tubulares como também em eletrodomésticos. A terceira linha, mais 
afrancesada, pode ser vista na fachada do edifício Biarritz no Rio de Janeiro (figura 5) que carrega 
resquícios acadêmicos por uma ênfase decorativa e remete ao Art Nouveau inglês e austríaco. 

A arquitetura de tendências Art Decó adotou, com frequência, princípios de 
hierarquização, expressos em formas escalonadas e na ênfase ao acesso principal. A 
construção muitas vezes, estrutura-se através de uma composição volumétrica integrando 
formas geométricas – prismas regulares, elementos cilíndricos, volumes arredondados ou 
planos, verticais ou horizontais. Entre os recursos que integraram o repertório formal do 
Art Decó na arquitetura encontram-se marquises; balcões em balanço; colunas, frontões, 
capitéis, pilastras, platibandas e volutas de formas esquemáticas; gradis e caixilhos de 
metal, inclusive do tipo basculante; ornatos em alto ou baixo relevo, representando 
formas geométricas, temas florais simplificados, linhas retas, em ziguezague, ou linhas 
espirais. Os vãos surgem retangulares, circulares, escalonados ou acompanhando as 
superfícies curvas das quinas nas fachadas. (CORREIA, 2008, p. 51)  

É possível afirmar que o Art Decó se situou temporariamente entre o Tardo Ecletismo e o Proto 
Modernismo alterando completamente a linguagem das fachadas dos edifícios residenciais, comerciais e 
institucionais. 

CONCLUSÃO 

A conceituação do termo fachada colaborou neste trabalho no sentido interpretativo do elemento 
arquitetônico responsável pela transição entre o público e o privado. O que de fato é uma fachada, seja 
pela significação precisa, pelo viés do desenho de arquitetura ou da composição formal (puramente pela 
interpretação compositiva do plano com o fundo e do plano em relação ao volume a que pertence). 

As fachadas do Ecletismo trouxeram uma reflexão a respeito do adorno, da composição simétrica, 
repetitiva, espelhada e transladada altamente influenciada por referências francesas que se instalou na 
arquitetura da virada do século XIX para o XX em palacetes, residências de famílias abastadas, conjuntos de 
casas e vilas operárias, em cada qual dentro dos limites físicos e orçamentários. 

O Art Decó nas fachadas apresenta a simplificação dos adornos sobre o mesmo plano do Eclético, o mesmo 
tamanho e proporção de fachada, no idêntico lote de herança colonial, tendo em vista que a técnica 
construtiva do concreto armado ainda se encaminhava nacionalmente. O geometrismo e a redução dos 
detalhes permitiram a produção da habitação em larga escala. O Art Decó também se tornou o estilo 
adotado pelas casas comerciais. 

Independentes do desenho da fachada todas refletiram o período histórico pela arquitetura. O desejo de 
exibir ao público ares de modernidade valorizou as propostas visuais em função do comportamento da 
sociedade, no entanto, em termos funcionais, as mudanças só se concretizaram em planta com a chegada 
do modernismo. 
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A planta da casa ou do edifício é praticamente a mesma do Eclético ao Art Decó, meio século de arquitetura 
a caminho da modernidade que se concretiza de fato com a chegada do movimento do mesmo nome, que 
trazia a planta livre, o teto-terraço, os pilotis, as esquadrias livres e as grandes aberturas modificando o 
projeto e interferindo na linguagem plástica das fachadas, permitindo um grande avanço em termos 
formais. 

Do Eclético ao Art Decó é a transição do gosto do aristocrático e do popular, dos materiais importados e 
aos nacionais e a transição entre o “arcaico” do Colonial ao “inovador” do Movimento Moderno. 
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PORTUGUESAS DEL SIGLO XVIII-XIX  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Desde a Antiguidade oriental que grandes conjuntos arquitetônicos compostos a partir de painéis fachadísticos 
grandiosos compõem e ordenam o espaço da cidade. A fachada assim, estrutura a cenografia da cidade do déspota 
divino criando um espaço ideal para as grandes cerimônias e rituais em que a figura do déspota se apresenta para 
adoração dos súditos. Na cidade Romana, surge a ‘fachada de aparato’ por excelência, a fachada independente, 
desconectada da edificação, que é a do Arco de Triunfo, fachada vinculada às Entradas Triunfais de Generais e 
Imperadores vitoriosos. A fachada de aparato romana - o Arco do Triunfo - está presente na tradição portuguesa da 
Entrada Real ao menos desde o século XVI. O propósito desse artigo é o de examinar as relações simbólicas entre essas 
fachadas e a ideologia do antigo regime, da relação entre a cidade vassala e o monarca absoluto.  
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura efêmera; antigo regime; alegoria barroca.  
 
ABSTRACT: 
Since Eastern Antiquity, large architectural ensembles composed of grand facades make up and order the city's space. 
The façade thus structures the scenery of the city of the divine despot creating an ideal space for the great ceremonies 
and rituals in which the figure of the despot presents himself for the worship of his vassals. In the Roman city, the 'facade 
of apparatus' emerges par excellence, the independent façade, disconnected from the building, which is that of the Arc 
de Triomphe, a façade linked to the triumphal entrances of generals and victorious emperors. The façade of Roman 
apparatus - the Arc of Triumph - is present in the Portuguese tradition of the Royal Entrance at least since the 16th 
century. The purpose of this article is to examine the symbolic relations between these facades and the ideology of the 
old Portuguese regime, the relationship between the vassal citizen and the absolute monarch. 
KEYWORDS: ephemeral architecture; ancient regime; baroque allegory 
 
RESUMEN: 
Desde la antigüedad oriental que grandes conjuntos arquitectónicos compuestos a partir de paneles fachadísticos 
grandiosos componen y ordenan el espacio de la ciudad. La fachada así, estructura la escenografía de la ciudad del 
déspota divino creando un espacio ideal para las grandes ceremonias y rituales en que la figura del déspota se presenta 
para adoración de los súbditos. En la ciudad romana, surge la fachada de aparato por excelencia, la fachada 
independiente, desconectada de la edificación, que es la del Arco de Triunfo, fachada vinculada a las Entradas Triunfales 
de Generales y Emperadores victoriosos. La fachada de aparato Romano - Arco de Triunfo - está presente en la tradición 
portuguesa de la entrada real al menos desde el siglo XVI. El propósito de este artículo es el de examinar las relaciones 
simbólicas entre esas fachadas y la ideología del antiguo régimen, de la relación entre la ciudad vassala y el monarca 
absoluto. 
PALABRAS-CLAVE: arquitectura efímera; antiguo régimen; alegoría barroca 
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INTRODUÇÃO: FACHADA DE APARATO E FACHADA SAGRADA 

Desde a Antiguidade oriental que grandes conjuntos arquitetônicos compostos a partir de painéis 

fachadísticos grandiosos compõem e ordenam o espaço da cidade – ou, inicialmente, da necrópole, a cidade 

dos mortos. A fachada assim, estrutura a cenografia da cidade do déspota divino criando um espaço ideal 

para as grandes cerimônias e rituais em que a figura do déspota se apresenta para adoração dos súditos. 

Na Antiguidade clássica, o ritual religioso para o fiel ocorria na frente do templo, tendo a fachada por pano 

de fundo. No barroco hispano, de acordo com alguns autores, aparece a fachada retábulo.  

Enquanto a ‘fachada de aparato’ inscreve o monumento no contexto da cidade, muitas vezes fazendo dela 

não mais do que um pano de fundo na ordem cenográfica, a ‘fachada sagrada’ individualiza o monumento, 

transformando-o em parte integrante do ritual (um verdadeiro retábulo-altar) e constituindo-se ao mesmo 

tempo no portal do recinto sagrado.  

Na cidade Romana, surge a ‘fachada de aparato’ por excelência, a fachada independente, desconectada da 

edificação, que é a do Arco de Triunfo, fachada vinculada às Entradas Triunfais de Generais e Imperadores 

vitoriosos. 

Contudo, essa fronteira aparente entre fachada de aparato e fachada sagrada é mais tênue do que pode 

parecer à primeira vista. No início da cultura urbana é evidente que as fachadas de aparato dos espaços 

processionais de Luxor, por exemplo, são também fachadas sagradas e mesmo o Arco do Triunfo Romano - 

na medida em que incorporava a representação de antigos imperadores divinizados - tinha um caráter de 

culto religioso também. É possível que a fachada de aparato laica na cidade tenha surgido apenas no contexto 

das intervenções protobarrocas francesas; na Place Dauphine, e, posteriormente, nas Praças Reais de Luis 

XIV.  

Junto com a fachada de aparato laica surge também a fachada de aparato efêmera, também laica, aquela 

das Entradas do Renascimento que eram construídas para os dias de festividade e depois demolidas: eram 

em geral em madeira pintada ornada de panos e tapeçarias, obtendo efeitos estéticos mais impressionantes 

do que a dos mármores dos arcos de triunfo romano.      

A FACHADA DE APARATO NO CONTEXTO DO BARROCO PORTUGUÊS 

A fachada de aparato romana - o Arco do Triunfo - está presente na tradição portuguesa da Entrada ao menos 

desde o século XVI. Kubler afirma que a primeira tentativa portuguesa de uma festa do tipo flamenga, com 

arcos de triunfo e arquitetura efêmera diversificada foi uma Entrada preparada em 1581 em Lisboa para 

receber Felipe II, e que o sentido destas festas era o de renovar o compromisso entre a cidade e o absolutismo 

monárquico, em especial na manutenção dos privilégios da primeira, arduamente conquistados frente ao 

segundo, festas estas que, de acordo com o autor, seriam desconhecidas na própria Espanha e refletem ‘um 

estado de espírito em Lisboa semelhante ao dos Países Baixos, onde, durante muito mais gerações do que em 

Portugal, o povo sofreu a injúria de herdar alianças dinásticas de países estrangeiros ou Governos distantes’ 

(KUBLER. 2005. p.133).   

6681



A coleção Diogo Barbosa Machado, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, contudo, menciona ao menos 

três Entradas realizadas no século XVI antes das dos Felipes em Lisboa, sendo duas relativas a D. Sebastião; 

uma em 1569 em Évora e outra em 1570 em Coimbra (ABN. vol. 92-I. p.103 e 106). Fica-nos faltando uma 

avaliação mais cuidada desses documentos para podermos evidenciar a presença de arquitetura efêmera 

nestas festividades. 

O que não é o caso das Entradas Filipinas onde o Arco do Triunfo era presença obrigatória: na de 1581 

menciona-se que num dos Arcos do Triunfo erigido, em um alto painel, aparecia ‘parte do circulo Zodíaco 

com alguns signos, e por entre umas nuvens a Lua eclipsada, e um cometa resplandecente, que lançava 

grandes raios’ o que o autor da alegoria propunha entrelaçar enquanto prognósticos divinos ‘do cometa que 

apareceu antes del Rey D. Sebastião ser desbaratado & morto, & do eclipse em que el Rey D. Felipe ficou 

universal senhor dos Reinos de Espanha, & Portugal’ (GUERREIRO. 1581. s/p.). Kubler informa ainda sobre 

esta Entrada, baseado em outras fontes que não as nossas, que o arco triunfal erguido pela colônia flamenga 

era ‘a decoração mais importante’ da festa e que media 54 palmos de altura (KUBLER. 2005. p.134). 

Independente da interpretação de Kubler da Entrada como um compromisso entre o povo e um monarca 

quase sempre ausente porque estrangeiro, o certo é que a Entrada Real se perpetua na tradição portuguesa 

mesmo depois da Restauração. Esta presença da festa real é evidenciada por uma prolífica publicação 

documental dos panegíricos destas cerimônias. De acordo com um autor do século XVIII a ‘Nação Portuguesa 

sempre dedicou festejos públicos a seus gloriosos Monarcas’ e a Entrada realizar-se-ia sempre em duas 

situações específicas, quando o rei visitava alguma província de seu reino ou quando recebia pela primeira 

vez, na sua capital, a sua nova consorte (FERREIRA. 1709. p.4). 

A maior concentração de Entradas em Portugal - ou pelo menos de documentos deixados a este respeito - 

situa-se no século XVII, tendo destaque para as magníficas festas que fizeram, em Lisboa, os Felipes. A grande 

Entrada do séc. XVIII foi a de D. Marianna d'Austria, em 1708, consorte de D. João V recebida em Lisboa onde 

foram construídos vários arcos alegóricos mandados executar pelas mais diversas associações. Depois disso, 

os documentos referentes a este tipo de festa foram diminuindo, ao correr do século XVIII, embora saibamos 

de Entradas praticamente pelo séc. XIX adentro, em especial quando recebeu-se no Rio de Janeiro, capital 

do império à época, a arquiduquesa Leopoldina para ser a consorte do Príncipe Real. 

AS FACHADAS DE APARATO NO CONTEXTO DA CAPITAL DA AMÉRICA PORTUGUESA 

Na América portuguesa, onde a Entrada Real, evidentemente, não tinha como ter curso, as festas laicas 

resumiram-se a Entradas de Bispos ou ocasiões gratulatórias de fatos acontecidos no Reino. 

Desafortunadamente os poucos documentos do período descrevendo estas Entradas não incluem 

iconografia, como faziam alguns dos documentos da metrópole. 

Abaixo vamos discorrer rapidamente sobre três momentos significativos de festas na América portuguesa 

que se utilizaram de fachadas de aparato efêmeras.  
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A Entrada do Bispo Frei Antonio do Desterro - 1747 

Uma das poucas festas barrocas realizadas no Rio de Janeiro no século XVIII da qual nos ficou uma descrição 

pormenorizada, mostra uma elaboração sofisticada na construção alegórica de um dos sete Arcos de Triunfo 

construídos em 1747 para a Entrada na cidade, do Bispo Frei Antonio do Desterro, que associa aquela 

tendência acentuadamente presente na cultura barroca da época pela nostalgia do Paraíso Perdido com a 

grandiosidade da ‘máquina arquitetônica’ construída para a festa; o Arco era tão alto que o autor do relato 

sugere que dos seus “70 palmos de altura, queria elevar-se ao mesmo empíreo, levando do centro da terra, 

esta fabrica a mesma habitação da Deusa Astrea, que nos seus capiteis, com o Imperador Justiniano, estavam 

como de cadeira ditando os dogmas mais puros, governo de um tão preclaro Prelado” (CUNHA, 1747, p. 17).  

Astrea aqui, veio instituir o reino da equidade e da justiça associando-o à direção episcopal a ser exercida 

pelo recém-chegado religioso, que simbolicamente instituiria na cidade portuguesa na América, um retorno 

à Idade de Ouro. 

Recepção da Arquiduquesa da Áustria – 1817 

Não foi encontrado um documento específico da Entrada de D. Leopoldina no Rio de Janeiro em novembro 

de 1817, quando chegou a capital do Reino de Portugal após ter-se casado em Viena por procuração com o 

Príncipe Real. Sabe-se, contudo, que houveram arcos de triunfo e festas durante três dias. Bernardo Avellino 

revela num documento posterior que ‘Dois dos magníficos arcos triunfais, eretos para receber a Sereníssima 

Senhora Princesa Real, achavam-se também iluminados’ quando da festa de Aclamação de D. João VI alguns 

meses depois, já no ano seguinte; ‘o da rua do Sabão (...) e o dos Pescadores’. O primeiro era ‘risco de Luiz 

Xavier Pereira, Maquinista do Real Teatro de S. João; tinha 40 palmos de largo e 80 de alto (...) apareciam 

figuradas as quatro partes do Mundo; e por cima (...) outras tantas figuras; a saber, a Fama, a União e a 

Gloria (...) Para o da rua dos Pescadores deu o risco Mr. de Montigny’ (SOUZA. 1818. p.6 e 7). 

Para os Arcos de triunfo construídos na Rua Direita para a mesma festa, um deles em frente à Igreja da Sta. 

Cruz dos Militares e o outro pouco antes da chegada à Igreja de N. Sra. da Candelária, ambos de autoria de 

Grandjean de Montigny e de Debret, existe iconografia: aquarela de Thomas Ender que era o pintor oficial 

da expedição científica austríaca que acompanhou a arquiduquesa. 

A Aclamação de D. João VI - 1818 

A grande festa da monarquia portuguesa na América foi a aclamação de D. João VI em 1818. Dela, Oliveira 

Lima sempre tão crítico às festas da coroa em solo americano, não tem o que detratar (Cf. HERMANN. 2007. 

p.143).

Esta festa nos lega algumas fachadas efêmeras relacionadas às grandes fachadas de aparato do passado, em 

especial a magnífica varanda porticada projetada por Debret para o Terreiro do Paço ocupando toda a frente 

do Palácio Real (antigo Convento do Carmo) e da Capela Real vizinha1. Varanda onde discorreu a parte mais 

1 A existência de uma aquarela de Thomas Ender retratando a Entrada de D. Leopoldina com D. Pedro no Terreiro do Paço nos faz 
supor que também esta fachada efêmera foi construída para a Festa de 1817 e permaneceu na de 1818. 
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importante da cerimônia, a Aclamação propriamente dita, seguida do recebimento pelo novo rei do cetro 

real, insígnia máxima da monarquia portuguesa, passando-se em seguida ao juramento solene do monarca. 

No grande largo do Terreiro do Paço em frente, havia sido construído ‘hum majestoso Templo consagrado a 

Minerva, no centro do qual estava a estatua desta Deusa, abrigando com a Égide o busto de Sua Majestade’. 

O templo, magnífico, era posicionado acima de ‘uma grande escada com dois pedestais, sobre que apareciam 

as Figuras da Historia e Poezia. Doze colunas da Ordem Dórica sustentavam este elegante artefato, que tinha 

oitenta palmos de alto e duzentos e noventa de fachada’ (SOUZA. 1818. p.3). Passa por ter sido obra de G. de 

Montigny e existe uma aquarela anônima que testifica a grandiosidade desta arquitetura efêmera. 

Ainda segundo Avellino, além dos Arcos remanescentes da Entrada da Arquiduquesa, a Junta do Comercio 

da Cidade teria encomendado a G. de Montigny: 

Um grande arco triunfal de 60 palmos de alto, e 70 de largo (...) Cada face do arco continha 
quatro colunas da ordem Coríntia, e entre estas as estatuas de Minerva e Ceres. Ao lado 
direito entre a imposta, e a cimalha se representava em baixo relevo Sua Majestade na 
ocasião de desembarcar; a Cidade do Rio de Janeiro entregando-lhe as chaves, e sustentada 
pela América, e mais Capitanias; e à esquerda o mesmo Augusto Monarca acolhendo as 
homenagens das Artes, e Comercio. Na cimalha do meio se mostrarão os Rios Tejo, e Janeiro 
com Armas do Reino Unido, sustentadas em uma Coroa, e no friso esta Inscrição: Ao 
Libertador do Commercio (SOUZA. 1818. p.4).    

O que talvez Kubler não tenha se dado conta é de que estas Festas não representavam apenas um acordo 

tácito válido entre súditos oprimidos e um monarca estrangeiro, mas também um renovar de votos no início 

de um novo período entre o monarca e seus súditos, entre o dever de vassalagem e o dever do Príncipe de 

zelar pela Publica Salus de seus povos.  

CONCLUSÃO. 

A festa alegórica do Antigo Regime vai ter continuidade no mundo Republicano. A festa civil laica apropria-

se do Arco de Triunfo, da alegoria esculpida, das significâncias diretas. “A prática das metáforas provenientes 

da história natural, assim como o recurso minucioso às fontes históricas, exigia dos autores (barrocos) uma 

erudição excepcional” (BENJAMIN. op.cit. p.114). Os autores do iluminismo, por sua vez, não demonstram a 

mesma habilidade, ou, se tinham conhecimento dessas histórias, guardavam-no para si, o que já é bastante 

significativo. A função narrativa do texto de Avellino, por exemplo, é meramente descritiva, relata de forma 

sucinta os jogos e divertimentos executados durante as comemorações e, um pouco mais detalhadamente, 

as decorações e os ornatos construídos. Em nenhum momento a sua publicação pretende nos esclarecer 

acerca dos significados simbólicos ocultos das alegorias, de forma que podemos muito bem nos questionar 

se eles existiam. 

Com a predominância do pensamento iluminista e racional e a extinção do pensamento religioso e simbólico, 

ainda que, não de imediato, a prática da fachada de aparato efêmera com as suas representações alegóricas 

vai paulatinamente desaparecer. A festa revolucionária vai ter procissão laica e Arco do Triunfo também, mas 

com o final do pensamento alegórico esse tipo de representação imagética acaba perdendo o sentido de 
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forma a indo cair em desuso. No mundo português na América é possível se encontrar vestígios desta 

tradição vetusta e aparatosa ainda no final do século XIX, na recepção de Pedro II em Vitória, na Província do 

ES, por volta de 1860, ou na inauguração da estátua equestre de Pedro I no contexto de uma quase ‘praça 

real barroca’ em plena Rio de Janeiro de 1862.  
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RELIGIOSOS E SOCIOCULTURAIS 

SELF-MANAGED CONSTRUCTION IN URBAN AREAS: SPATIAL, RELIGIOUS AND SOCIO-CULTURAL 

ASPECTS 

CONSTRUCCIÓN AUTOGERIDA EN MEDIO URBANO: ASPECTOS ESPACIALES, RELIGIOSOS Y SOCIO 

CULTURAL 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente trabalho aborda as pesquisas no âmbito da arquitetura popular que evidenciam a análise da produção da 
cidade, em suas muitas formas de ocupação do território. Focaliza, ainda, as características espaciais e construtivas da 
produção de espaços urbanos, a partir das edificações utilizadas para moradia, negócio e culto, cuja construção é feita 
ou gerida pelo próprio morador em ocupações e bairros populares da cidade de Salvador e região do Recôncavo 
Baiano. O trabalho aponta as possibilidades de análise desse universo da arquitetura popular em meio urbano em 
torno de dois eixos de investigação. O primeiro trata dos saberes tradicionais utilizados na produção edilícia 
autogerida e seus desdobramentos na configuração espacial das ocupações e da cidade, e o segundo, aborda a 
circulação de saberes formais e informais a partir da análise de espaços e elementos construtivos utilizados no edifício 
em bairros que definidos como “negros” ou onde referenciais históricos e culturais afro-brasileiros participaram de 
modo fundamental dos seus processos de constituição. Identificou-se as edificações representativas das soluções que 
resultam do intercâmbio de saberes e práticas tradicionais populares e dos saberes e práticas formais, bem como as 
suas conexões com a cidade e a permeabilidade mais imediata que mantêm com o entorno. A disposição dos diversos 
elementos construtivos, as condições que vão desde a iluminação dentre outros aspectos que podem gerar tanto 
fluxos como bloqueios importantes, amenizando ou constituindo fronteiras no diálogo com a cidade. As construções 
nas ocupações urbanas populares, em sua maioria, estão destinadas ao uso residencial, tendo a circulação de saberes 
as tornado uma expressão urbana e tecnológica da modernidade a partir das inovações e soluções levadas às 
ocupações pelos construtores. Com o avanço da pesquisa foi possível notar que o volume final ou previsível da 
edificação vem sendo ostensivamente modificado por diversos fatores, tanto internos a exemplo das iniciativas dos 
moradores que nos processos de autogestão e autoconstrução adotam, dentre outros meios, novos sistemas 
construtivos quanto externos, a partir das ações dos gestores públicos e de parcerias público-privadas num processo 
gradativo de padronização de soluções. Ainda que se saiba que essas mencionadas construções não possam ser 
replicadas ou reproduzidas, em qualquer escala, em outros espaços, dado o seu caráter único, pelas condicionantes 
que as geraram. Dentre os sítios estudados destacam-se os terreiros de candomblé. Nestes sítios buscou-se 
compreender como a cultura afro-brasileira em sua dimensão religiosa, concebe, produz e atribui sentido às 
arquiteturas e espaços desses lugares de culto. Enquanto produto da cultura e da cosmologia, ou seja, da visão de 
mundo de uma comunidade-terreiro cujos edifícios estudados possuem um caráter existencial que ao proporcionar 
além do habitar, permitem ao homem, um “suporte existencial” através do qual ele cria relações de identidade e 
pertencimento com o lugar, passando a manter relações vitais com o ambiente que o rodeia, dando sentido e ordem a 
um mundo de acontecimentos e ações. Essas mencionadas comunidades atribuem um sentido simbólico às suas 
arquiteturas de modo a tornar essas edificações suportes materiais a partir das quais algo de transcendente se revela, 
evidenciando os sentidos míticos e espirituais que norteiam o modo de ser e de estar presente naquele mundo. Neste 
trabalho, que reúne pesquisas recentes sobre o tema realizadas na Bahia, não são somente considerados os aspectos 
puramente arquitetônicos da produção espacial e edilícia popular, mas também, os sociais e culturais que influenciam 
e impactam os processos construtivos, a forma e os materiais utilizados na construção, bem como se expressam na 
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organização do espaço. Contribuíram na composição deste trabalho as pesquisas de mestrado de Matos (2017), 
Metzker-Castro (2017) e, também, da pesquisa de doutorado de Ramos (2013). 

Palavras-Chave: arquitetura popular – autogestão – culturas afro-brasileiras – terreiros de candomblé 

ABSTRACT: 

The present work approaches the researches in the scope of the popular architecture that evidences the analysis of 
the production of the city, in its many forms of occupation of the territory. It also focuses on the spatial and 
constructive characteristics of the production of urban spaces, from the buildings used for housing, business and 
worship, whose construction is done or managed by the resident himself in occupations and popular neighborhoods of 
the city of Salvador and the region of the Recôncavo Baiano. The paper points out the possibilities of analyzing this 
universe of popular architecture in urban surroundings around two research axes. The first deals with the traditional 
knowledge used in self-managed building production and its spatial configuration of occupations and the city, and the 
second deals with the circulation of formal and informal knowledge through the analysis of spaces and constructive 
elements used in the building in neighborhoods that defined as "negros" or where Afro-Brazilian historical and cultural 
references have fundamentally participated in their constitution processes. It was identified the representative 
buildings of the solutions that result from the exchange of popular traditional knowledge and practices and the formal 
knowledge and practices, as well as their connections with the city and the more immediate permeability that they 
maintain with the environment. The arrangement of the various constructive elements, the conditions that go from 
the illumination among other aspects that can generate as much flows as important blockades, softening or 
constituting borders in the dialogue with the city. The constructions in the popular urban occupations, for the most 
part, are destined for residential use, and the circulation of knowledge has made them an urban and technological 
expression of modernity, based on the innovations and solutions brought to the occupations by the builders. With the 
advance of the research it was possible to notice that the final or foreseeable volume of the building has been 
ostensibly modified by several factors, both internal to example of the initiatives of the dwellers that in the processes 
of self-management and autoconstruction adopt, among other means, new constructive as external systems , from the 
actions of public managers and public-private partnerships in a gradual process of standardization of solutions. 
Although it is known that these mentioned constructions can not be replicated or reproduced, in any scale, in other 
spaces, given their unique character, by the conditions that generated them. Among the sites studied are candomblé 
terreiros. In these sites we sought to understand how the Afro-Brazilian culture in its religious dimension conceives, 
produces and assigns meaning to the architectures and spaces of these places of worship. As a product of culture and 
cosmology, that is, of the world-view of a terreiro community whose studied buildings have an existential character 
which, by providing beyond inhabiting, allow man an "existential support" through which he creates relations of 
identity and belonging to the place, to maintain vital relationships with the environment that surrounds it, giving 
meaning and order to a world of events and actions. These communities give a symbolic sense to their architectures in 
order to make these buildings material supports from which something transcendent reveals itself, evidencing the 
mythical and spiritual senses that guide the way of being and being present in that world. In this work, which gathers 
recent research on the theme carried out in Bahia, it is not only the purely architectural aspects of space production 
and popular construction, but also the social and cultural aspects that influence and impact the constructive 
processes, the form and materials used in construction, as well as express themselves in the organization of space. 
They contributed to the composition of this work the master's researches of Matos (2017), Metzker-Castro (2017) and, 
also, of the doctoral research of Ramos (2013). 

Keywords:  popular architecture - self-management - Afro-Brazilian cultures - candomblé terreiros 
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RESUMEN: 

El presente trabajo aborda las investigaciones en el ámbito de la arquitectura popular que evidencian el análisis de la 
producción de la ciudad, en sus muchas formas de ocupación del territorio. Se enfoca, además, las características 
espaciales y constructivas de la producción de espacios urbanos, a partir de las edificaciones utilizadas para vivienda, 
negocio y culto, cuya construcción es hecha o gestionada por el propio habitante en ocupaciones y barrios populares 
de la ciudad de Salvador y región del Recôncavo Baiano . El trabajo apunta las posibilidades de análisis de ese universo 
de la arquitectura popular en medio urbano en torno a dos ejes de investigación. El primero trata de los saberes 
tradicionales utilizados en la producción edilicia autogerida y sus desdoblamientos en la configuración espacial de las 
ocupaciones y de la ciudad y el segundo aborda la circulación de saberes formales e informales a partir del análisis de 
espacios y elementos constructivos utilizados en el edificio en barrios que, definidos como "negros" o donde 
referenciales históricos y culturales afro-brasileños participaron de modo fundamental de sus procesos de 
constitución. Se identificaron las edificaciones representativas de las soluciones que resultan del intercambio de 
saberes y prácticas tradicionales populares y de los saberes y prácticas formales, así como sus conexiones con la 
ciudad y la permeabilidad más inmediata que mantienen con el entorno. La disposición de los diversos elementos 
constructivos, las condiciones que van desde la iluminación entre otros aspectos que pueden generar tanto flujos y 
bloqueos importantes, amenizando o constituyendo fronteras en el diálogo con la ciudad. Las construcciones en las 
ocupaciones urbanas populares, en su mayoría, están destinadas al uso residencial, teniendo la circulación de saber las 
tornadas una expresión urbana y tecnológica de la modernidad a partir de las innovaciones y soluciones llevadas a las 
ocupaciones por los constructores. Con el avance de la investigación fue posible notar que el volumen final o previsible 
de la edificación viene siendo ostensiblemente modificado por diversos factores, tanto internos a ejemplo de las 
iniciativas de los habitantes que en los procesos de autogestión y autoconstrucción adoptan, entre otros medios, 
nuevos sistemas constructivos como externos , a partir de las acciones de los gestores públicos y de alianzas público-
privadas en un proceso gradual de estandarización de soluciones. Aunque se sabe que esas mencionadas 
construcciones no pueden ser replicadas o reproducidas, en cualquier escala, en otros espacios, dado su carácter 
único, por las condicionantes que las generaron. Entre los sitios estudiados se destacan los terreros de candomblé. En 
estos sitios se buscó comprender cómo la cultura afro-brasileña en su dimensión religiosa, concibe, produce y atribuye 
sentido a las arquitecturas y espacios de esos lugares de culto. Como producto de la cultura y de la cosmología, es 
decir, de la visión de mundo de una comunidad terrenal cuyos edificios estudiados poseen un carácter existencial que 
al proporcionar más allá del habitar, permiten al hombre un "soporte existencial" a través del cual crea relaciones 
identidad y pertenencia con el lugar, pasando a mantener relaciones vitales con el ambiente que lo rodea, dando 
sentido y orden a un mundo de acontecimientos y acciones. Estas mencionadas comunidades atribuyen un sentido 
simbólico a sus arquitecturas para hacer que estas edificaciones soportan materiales a partir de los cuales algo de 
trascendente se revela, evidenciando los sentidos míticos y espirituales que orientan el modo de ser y de estar 
presente en aquel mundo. En este trabajo, que reúne investigaciones recientes sobre el tema realizadas en Bahía, no 
son solamente considerados los aspectos puramente arquitectónicos de la producción espacial y edilicia popular, sino 
también, los sociales y culturales que influencian e impactan los procesos constructivos, la forma y los materiales 
utilizados en la construcción, así como se expresan en la organización del espacio. En la composición de este trabajo 
las investigaciones de maestría de Matos (2017), Metzker-Castro (2017) y, también, de la investigación de doctorado 
de Ramos (2013). 

Palabras clave: arquitectura popular - autogestión - culturas afrobrasileñas - terreros de candomblé 
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INTRODUÇÃO 

A arquitetura produzida fora dos circuitos formais da construção civil - e a partir de saberes populares e 
ancestrais – é ainda no Brasil um tema predominantemente estudado no âmbito da antropologia, da 
geografia cultural, da sociologia e outras áreas das ciências humanas (SANT’ANNA, 2013). Há um parco 
volume de pesquisas cujos temas têm muito mais afinidade com a preservação, a conservação e o restauro 
ou mesmo estaria ligado ao déficit habitacional do que propriamente sobre os aspectos que moldam essas 
edificações nesses espaços, considera a pesquisadora. 
 

Nesta perspectiva, é importante ressaltar que a pouca importância dada a esse assunto produz e reproduz 
um quadro lacunar sobre os estudos e bibliografias de referência sobre o tema, alimentado pela não 
inclusão em atividades acadêmicas e didáticas e nas discussões no âmbito dos cursos de arquitetura.  A 
pequena produção científica sobre a situação edilícia das ocupações informais que engloba desde as 
regiões metropolitanas, alcançando o Recôncavo, até as áreas urbanas mais próximas dentro do perímetro 
da cidade, principalmente, naqueles territórios de população majoritariamente negra, considerando nestes, 
não somente essas edificações como suportes materiais para a análise dos sistemas construtivos, mas, 
também, a compreensão da cultura afro-brasileira em sua dimensão religiosa, sob aquilo que concebe, 
produz e atribui sentido às arquiteturas, que termina por servir de estímulo ao incremento da investigação 
nesse campo, praticamente, inexplorado.  

Ainda sobre o reconhecimento dessas mencionadas produções como arquitetura, Aldo Rossi (2001) denota 
em seu trabalho que a história da arquitetura e dos fatos urbanos validados são sempre aqueles narrados 
pelas classes dominantes. O autor afirma que a arquitetura é o momento último, o componente detectável, 
concretizada na intencionalidade estética, como elementos primários que possuem uma qualidade 
específica por sua insistência num lugar, por sua individualidade. Esta definição comprova a incipiência dos 
conteúdos relativos às produções indígenas e afro-brasileiras nos currículos dos cursos de Arquitetura.  

Para melhor compreender como a complexidade da religiosidade do candomblé é explorada na 
materialidade expressa na arquitetura do terreiro Humpâme Ayíono Huntolóji, apresentado no primeiro 
item, faz-se necessário definir, inicialmente, o significado do terreiro em seus diversos aspectos. 

Os terreiros de candomblé são uma expressão de religiosidade afro-brasileira constituídos por grupos 
africanos e por seus descendentes na diáspora africana. Para Sodré (1988), os terreiros são estratégia de 
sobrevivência dos negros africanos, uma elaboração autônoma de estratégia político-cultural que operou 
poderosa condensação espaço-cultural para o culto a entidades como inquices, orixás, voduns, encantados 
através da dimensão sagrada. 

Os terreiros são instituições, cujos primeiros registros datam do início do século 19 na Bahia, que estão 
difundidas por todo o país com diversas denominações segundo nações, linhas e vertentes das religiões 
afro-brasileiras: Candomblé, Umbanda, Jurema, Macumba, Candomblé de Caboclo, Tambor de Mina, Xangô, 
Batuque, Omolocô, Pajelança, Catimbó, Quimbanda, entre outros. Os ensinamentos e práticas dos terreiros 
constituem uma referência cultural, religiosa, espacial e histórica para comunidades negras tradicionais e 
deram origem a diversas outras expressões culturais afro-brasileiras como o samba (samba de roda, escolas 
de samba), afoxés, congadas, batuques, maracatus... Assim, os terreiros, além da função espiritual, foram 
também um meio de consolidação político-cultural para os grupos sociais negros; são lugares de formação e 
de afirmação de identidades e de subjetividade cultural (RAMOS, 2013). 
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No âmbito religioso, as forças míticas manipuladas no candomblé estão em torno da energia vital como 
força motriz que constitui fonte de potência criativa e criadora - potência, vontade, força da natureza, 
natureza que transforma tudo em energia - o ntu (cultura bantu) ou o axé (cultura iorubá). O sagrado é 
permeado pela relação com a natureza, sendo esta divina e ativa, meio de troca de energia vital.  

Nesta perspectiva, os itens a seguir exploram aspectos espaciais, religiosos e socioculturais na produção da 
arquitetura popular. 

ASPECTOS DA MATERIALIDADE NA ARQUITETURA RELIGIOSA: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
PISO EM TERRA BATIDA DO ABASSÁ DO TERREIRO HUMPÂME AYÍONO HUNTOLÓJI EM 
CACHOEIRA/BA 

Os Terreiros de Candomblé da nação1 Jeje Mahi2, localizados no município de Cachoeira na Bahia, possuem 
como uma de suas principais características arquitetônicas a existência do piso em terra batida dos seus 
abassás3. Antigamente, esse tipo de piso era chamado de “bosteiro”, pois, o chão em terra, era revestido 
com uma mistura de esterco bovino, folhas de pitangueira e caroços de dendê. Essa mistura ainda é 
utilizada nas Casas de Santo Jeje Mahi do Recôncavo Baiano e, no Humpâme Ayíono Huntolóji não é 
diferente, sendo mantida, portanto essa tradição. 

O chão de terra batida não é uma prerrogativa exclusiva do abassá, todos os espaços considerados 
sagrados como o sabaji, peji e o rundeme4 tem o uso de revestimento do piso vetado. De fato, o chão em 
terra crua desses ambientes de veneração é de fundamental importância para o culto dos voduns5. A 
divindade quando manifestada em sua vodunsi 6, precisa pisar na matéria orgânica da terra, é nesta 
superfície de barro que os voduns revelam as suas sagas, dançando ao som dos atabaques durante as 
cerimônias privadas e nas festas públicas. 

A partir da pesquisa de mestrado (MATOS, 2017), teve-se a oportunidade de acompanhar e analisar a 
execução de um “novo” piso no Terreiro Huntolóji7. Segundo Gaiaku8 Regina de Avimadje9, atual liderança 

                                                             
1 Vivaldo da Costa Lima (2003, p. 21) explica como aos poucos, o termo “nação” no candomblé, foi perdendo sua conotação política 
para se transformar num conceito quase exclusivamente teológico. “Nação passou a ser, desse modo, o padrão ideológico e ritual 
dos terreiros de candomblé da Bahia”. Sendo assim, nação passou a designar uma “modalidade de rito”, ou uma “forma 
organizacional definida em bases religiosas”. 
2 A tradição Jeje Mahi tem origem na África Ocidental, na Costa da Mina e em especial na “área gbe” região onde foi estabelecido o 
culto de vodum. Segundo Parés (2007), a “área gbe” compreende a região setentrional do atual Togo, República do Benin (outrora 
Antigo Reino do Daomé) e o Sudoeste da Nigéria, onde habitam os povos tradicionalmente designados na literatura como adja, 
ewe, fon ou combinações desses termos como adja-ewe. A expressão “mahi” parece ter surgido no século XVIII como denominação 
utilizada pelos daomeanos para referir-se a uma pluralidade de povos localizados ao norte do rio Zou. Embora questionável Bergé e 
Cornevin nos dão como etimologia de mahi a expressão ma-hi-nou, que significaria “as vítimas da fúria” ou “a destruição da fúria”, 
talvez uma alusão a esse passado de caça a escravos. (PARÉS, 2007, p.14 e 38). 
3 O mesmo que Barracão, principal edificação de um Terreiro de Candomblé onde ocorrem as festas e cerimônias públicas. 
4 Sabaji- espécie de antessala que antecede as entradas do Peji e do Rundeme, local onde os voduns são preparados para entrar no 
barracão durante as festas públicas. Peji – quarto sagrado onde estão resguardados os assentamentos dos voduns de todos os 
membros iniciados do terreiro. Rundeme – espaço destinado à iniciação dos voduncis (filhos e filhas de santo).  
5 Vodum – nome genérico das divindades cultuadas nos candomblés jeje mahi, equivalente ao termo Orixá.  
6 Vodunsi – nome que designa as filhas de santo no candomblé jeje mahi, que ainda não alcançaram a maioridade religiosa. 
7 Humpâme Ayíono Huntolóji – Terreiro de Candomblé de Nação Jeje Mahi, situado na cidade de Cachoeira na Bahia, fundado em 
1950, por Luiza Franquelina da Rocha, mais conhecida como Gaiaku Luiza de Oyá. 
8 No candomblé Jeje Mahi a mãe de santo pode ser chamada por três títulos: Gaiaku, Mejitó e Doné. Cada um desses títulos está 
relacionado a uma família de voduns. 
9 Avimadje – Vodum da terra, pertencente à família de Sapatá. 
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do referido terreiro, o barro do chão do abassá estava soltando, ela ainda acrescentou: “parece que os 
voduns não aceitaram esse barro”. Essa fala da sacerdotisa evidencia um aspecto importante, o barro para 
a execução do piso não pode ser retirado de qualquer local, há lugares específicos na natureza para a 
remoção da matéria-prima que irá constituir os pisos dos locais sagrados, às áreas de extração desses 
materiais devem estar de acordo com o consentimento dos voduns. 

Antecedendo a construção do piso, está o processo de “purificação dos construtores”, etapa que envolve 
todas as pessoas que tomam parte na execução da obra. No dia anterior a construção, é vedado o consumo 
de bebidas alcoólicas e a prática de relações sexuais, a purificação dos corpos culminou com todos os 
participantes tomando um banho de ervas devidamente sacralizadas e depois maceradas em água lustral 
(sacra), popularmente conhecido nos candomblés baianos como “banho de folhas”. A principal função 
desse banho é equilibrar a energia do corpo, para que esta não interfira no Axé10dos lugares sagrados do 
Terreiro. 

Essa prática é bastante comum nas comunidades de terreiro, purificar o corpo, a matéria e o espírito para 
estar diante do sagrado, de modo que um novo sentido de ser esteja em contato com o divino. Adentrar no 
espaço sacro carregado de impurezas equivale a reduzir o potencial do resultado da cerimônia e, nesse 
sentido, a construção do piso em terra batida do abassá, corresponde a um ritual. 

No dia posterior a etapa de purificação, foi iniciado o processo de execução do piso, começando com a 
escolha e a extração do barro na natureza, em seguida, foi realizada a supressão do pavimento que já 
estava implantado no abassá (ver figura 01). Após a retirada do antigo piso, foram “puxadas” as linhas 
guias e a mangueira de nível para estabelecer o nivelamento adequado da nova pavimentação. 

Estando ajustada a horizontalidade do piso, teve início a etapa de lançamento do barro no solo (ver figura 
02), a princípio, não ocorre uma preocupação quanto ao grau granulométrico do barro, são apenas 
retiradas as pedras que por ventura estejam presentes no material, as partes mais concentradas do barro 
são fragmentadas com o auxílio de uma enxada. Esta primeira camada lançada é mais grossa, possuindo 
fragmentos de material orgânico como raízes (ver figura 03). 

Na medida em que o barro é lançado no solo, este é espalhado gradualmente, o nivelamento é então 
condicionado com o auxílio de um sarrafo de madeira (ver figura 04). Ao atingir o nível desejado e 
estabelecido pelas linhas guias, é iniciado o lançamento de uma camada mais fina de barro. Essa porção 
mais fina é antes passada na peneira (ver figura 05), havendo uma preocupação em se obter um material 
mais acurado e sem a presença de material orgânico. 

10 Axé - Pierre Verger (1981, p. 18) define axé, como poder em estado de energia pura. Bastide (2001, p. 77) explica que o axé é a 
força invisível, a força mágico-sagrada de toda divindade, de todo ser animado, de todas as coisas. Juana Elbein dos Santos (2008, 
p. 39) elucida que o axé é a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o devir. Sem àṣẹ, a existência
estaria paralisada, desprovida de toda possibilidade de realização. É o princípio que torna possível o processo vital.
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Fig. 01 - Supressão do piso antigo do abassá       Fig. 02 - Lançamento do barro no solo 
Fonte: Matos (2016)        Fonte: Matos (2016) 

 

 
Fig. 03. Presença de material orgânico. Fonte: Matos (2016). Fig. 04. Nivelamento com sarrafo de madeira. Fonte: 

Matos(2016). 
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Esta demão esmerada de barro é a “camada de acabamento”, sendo a última a ser aplicada. Mais uma vez, 
o material é espalhado e nivelado com o auxílio do sarrafo de madeira (ver figura 06). Ao término dessa
etapa, o barro aplicado no solo é molhado com o auxílio de uma mangueira (ver figura 07), esta fase precisa
ser bem controlada, pois o maciço de terra não pode ser “encharcado”, o piso é gradualmente umedecido
até atingir o nível de plasticidade adequado.

Estando o barro nivelado e molhado, tem início o processo de “cobertura” do piso, esta cobertura é 
executada com folhas de bananeira (ver figura 08). As folhas são colocadas sobre o chão nos sentidos 
transversal e longitudinal (ver figura 09), formando uma trama com lâminas de folhas superpostas. Na 
medida em que o piso é coberto com as folhas, este é compactado através de um batedor manual (ver 
figura 10), são aplicados vários golpes por cima das folhas de bananeira com o objetivo de agregar e 
compactar o barro. 

Após a etapa de compactação e compressão do barro é necessário deixar secar, o processo de secagem é 
feito sem a retirada das folhas de bananeira (ver figuras 11 e 12). A cura do piso pode levar vários dias ou 
até mesmo semanas, pois esse processo depende da ação do clima. Depois do piso seco é aplicado em dias 
de festas públicas o “bosteiro”, a mistura de estrume de boi mencionada anteriormente. A aplicação é feita 
diretamente com as mãos sobre o barro já enxuto, em seguida, a pasta é espalhada com o auxílio de uma 
vassoura de palha (ver figuras 13 e 14). 

Fig. 05. Barro sendo peneirado para a adição da camada fina. 

Fonte: Matos(2016). 
Fig. 06. Aplicação da camada fina de barro. Foto: 

Matos(2016). 
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Fig. 07. Piso sendo molhado com o auxílio de uma mangueira. 

Fonte: Matos(2016). 

Fig. 08. Piso sendo coberto com folhas de bananeira. 

Fonte: Matos(2016). 

Fig. 09. Trama de folhas superpostas. Fonte: Matos(2016). Fig. 10. Compactação do barro. Fonte: Matos(2016). 

Fig. 11. Secagem do piso. Fonte: Matos (2016). Fig. 12. Secagem do piso. Fonte: Matos (2016). 
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No momento em que o ato foi registrado no Terreiro Huntolóji, a mistura elaborada continha apenas 
estrume de boi diluído em água, podendo ser adicionado quiabo triturado ou ervas socadas até se tornar 
uma pasta densa e plástica. Esta prática é algo fundamental na liturgia Jeje Mahi, a aplicação do bosteiro 
além de estabilizar o barro sobreposto no piso, possui também uma finalidade ritual, tendo a função de 
repelir as energias consideradas nefastas e que por ventura ameacem o equilíbrio espiritual do terreiro.  
A relação dos candomblés Jeje Mahi com a terra parece evocar a relação atávica do homem com o 
elemento telúrico. Os Jejes dão a terra, enquanto origem ancestral, o nome de “Mawu” ou “Nohê 
Ayíkunguman” (Mãe Terra). Ayí é o nome Jeje que faz referência a terra como substância material, ao 
mesmo tempo que define este elemento como matéria sacralizada, compreendida como um bem universal 
o qual todos teriam direito de utilizar. 
 
O culto telúrico encontra-se presente no cotidiano das comunidades-terreiro de forma imprescindível, 
encerrando em si o importante preceito que elucida que o homem deve integrar-se a terra e não dominá-la 
ou subjugá-la. Sendo assim, o piso em terra batida do abassá do Terreiro Huntolojí, não pode ser 
compreendido apenas como uma parte que compõe a arquitetura da edificação. O espaço produzido 
mediante a arquitetura e qualificado através da técnica do bosteiro, estando vinculado às práticas dos 
rituais, torna-se possuidor de outra conotação, encontrando-se, portanto, saturado de significados e 
sentidos simbólicos. 
 
A técnica construtiva utilizada na execução do piso, não é meramente uma escolha arbitrária, o processo 
arquitetônico e o saber-fazer atendem a uma necessidade ritual e simbólica. Isto pôde ser constatado no 
ritual do Zandró11, no momento de louvação ao vodum Aíyzan12 onde os filhos de santo dançam com os 
seus joelhos sobre a terra, rogando a indulgência dos ancestrais. Sendo assim, o ato de construir, edificar 
ou reformar, é efetivado através de uma dinâmica que envolve a construção física propriamente dita e a 
afirmação existencial efetuada através dos rituais, empreendendo a relação entre a cultura afro-brasileira 
na sua dimensão religiosa e a arquitetura. 

 

                                                             
11 Zandró – vigília ritual que antecede os sacrifícios votivos aos voduns. 
12 Aíyzan – vodum da terra, considerado como a “esteira da terra” a crosta terrestre, relacionado com os espíritos dos mortos 
(antepassados). 

Fig. 13. Aplicação do bosteiro. Fonte: Matos (2016). Fig. 14. Aplicação do bosteiro. Fonte: Matos (2016). 
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DESDOBRAMENTOS DE CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS NA ARQUITETURA POPULAR EM BAIRROS 
NEGROS 

Diante do exposto no item anterior relativo aos simbolismos materiais e imateriais de culturas negras 
vinculadas às práticas dos rituais na arquitetura religiosa no terreiro Humpâme Ayíono Huntolóji em 
Cachoeira, a motivação deste item é evidenciar os desdobramentos destes referenciais culturais afro-
brasileiros, por meio de terreiros de candomblé, na produção de exemplares da arquitetura popular em 
bairros negros.  

A partir da pesquisa de doutorado (RAMOS, 2013), o Engenho Velho da Federação é o suporte para análise 
das evidências afro-brasileiras inscritas na arquitetura popular deste bairro. Este bairro é definido como um 
bairro negro, para além de sua população majoritariamente afrodescendente, tendo sido constituído por 
referenciais históricos e culturais afro-brasileiros como parte fundamental nos seus processos de formação. 
A pesquisa desenvolvida toma por princípio o surgimento de bairros a partir de terreiros como nucleadores 
de ocupações urbanas, que posteriormente são configuradas como bairros, tal como apontou Gomes: 
“nucleações formadas por antigos candomblés estariam na origem de diversos bairros de Salvador” 
(GOMES, 1990, p. 09). Muitos terreiros constituíram a origem de bairros no processo de povoamento, de 
agregação, de orientação de formas espaciais, como gênese de bairros. 

Nesta proposição alternativa de análise urbana, face às análises urbanas tradicionais que partem das 
práticas do planejamento dominante tendo as freguesias como divisões eclesiástico-administrativas e a 
igreja matriz voltada para uma praça envolta por habitações, os terreiros são tidos por núcleos de 
povoamento. Tomando-se a centralidade dos terreiros, nas suas diversidades de culturas, contribui-se para 
ampliar o direito à cidade para compreender que a cidade é produzida por diversas maneiras. 

Nesta proposta, adota-se a cultura como condutora da constituição do bairro, tal como aponta Sodré 
(1988), em um modo legítimo de relacionamento com o real, ou como nos aponta Lefebvre (1991), uma 
alternativa às cidades planejadas pautadas pela ideologia do progresso, do desenvolvimento econômico. 
Neste mesmo raciocínio, adota-se a forma-conteúdo para compreensão de que arquitetura pode ser 
produzida por diversas estéticas. 

Estando às margens da cidade planejada, o bairro do Engenho Velho da Federação constitui atualmente 
uma das segregações socioespaciais13 da cidade de Salvador. No entanto, as convencionais análises 
socioeconômicas e de acesso à infraestrutura nas condições urbanísticas precarizadas não dão conta das 
especificidades deste bairro negro. 

O Engenho Velho da Federação foi consolidado mediante uma grande concentração de terreiros instalados 
desde o século 19, no qual foi identificada a existência de mais de 30 terreiros em uma extensão territorial 
de aproximadamente 1,0 Km2. O primeiro terreiro a instalar-se foi o Terreiro do Bogum, em 1835, 
ocupando, originalmente, considerável extensão do bairro. Os nomes de vários logradouros do bairro 
denotam esta extensão (Largo do Bogum, Ladeira do Bogum, Vila Bogum, Travessa do Bogum...). Em 
seguida, a Casa Branca, em 1856, também conhecida por Terreiro do Engenho Velho, seguida pelo Terreiro 

                                                             
13 Em 1985, boa parte dos limites do Engenho Velho da Federação constituiu a Área de Proteção Sócio-Ecológica (APSE 19), estando 
inscrita atualmente na poligonal da Zona Especial de Interesse Social ZEIS 13 - Engenho Velho da Federação (PDDU/2008 Salvador). 
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do Cobre e Terreiro Odê Mirim, ambos fundados em 1906, o Terreiro Patiti Obá, em 1927, Terreiro Obá 
Tony, com fundação em 1936, entre outros terreiros que se estabeleceram posteriormente. 

O povoamento da localidade ocorreu a partir destes terreiros. Pela dinâmica da religião do candomblé, 
filhas-de-santo e filhos-de-santo instalavam-se nos terreiros nos períodos de recolhimento, passando a 
habitar nas bordas dos terreiros, conforme Figura 15, expandindo-se pouco a pouco, ampliando as famílias-
de-santo em famílias extensivas, agregando demais familiares. Concomitantemente, famílias não ligadas ao 
candomblé se instalaram na localidade, aglutinando, constituindo uma formação urbana comunitária 
iniciada pelos terreiros de candomblé.  

 
Figura 15 - Habitações nos limites internos do Terreiro da Casa Branca 

Fonte: Ramos (2013) 

A difusão destes valores civilizatórios afro-brasileiros propiciou a criação e construção social e espacial do 
bairro cujas espacialidades foram elaboradas a partir de visões de mundo particulares, de realidades 
concretas, dando forma ao vivido, ao real. O bairro é assinalado por desdobramentos de elementos 
simbólicos (materiais e imateriais) dos terreiros e por ambiências propiciadas por aspectos da religiosidade, 
ancestralidade, musicalidade, corporeidade, memória, ludicidade.  

Diante da profusão de terreiros e de seus acervos culturais, os valores afro-brasileiros são hegemônicos nos 
bairros negros em relação à cultura dominante. Assim, estes bairros são contra-hegemônicos, surgidos à 
margem da cidade planejada e enquanto suportes espaciais das resistências na manutenção de seus 
valores sociais, em correspondência ao que foi apontado por Serpa (2011) em sua análise sobre a existência 
da expressão da criatividade e da inventividade dos moradores de bairros populares que se manifestam em 
um discurso que se contrapõe às estratégias oficiais dos órgãos públicos de planejamento. 

Os terreiros, para Sodré (1988), transformam os modos de ocupação e de construção do espaço urbano, 
prática realizada socialmente na condição específica da forma social negro-brasileira, acumulando histórias, 
vivências e experiências cotidianas, sendo assim, os terreiros produtores de espaço. Estas relações estão 
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continuamente articuladas à dinâmica das correlações de forças políticas, culturais, econômicas e jurídicas 
que incidem sobre as cidades. 

Numa perspectiva da arquitetura da cidade, os terreiros são compreendidos como fato urbano, nos termos 
de Rossi (2011), caracterizado por uma arquitetura própria, por uma forma própria, singular, dado os valores 
espirituais da memória, do produto da coletividade e da relação que mantém reciprocamente com esta 
coletividade. Nesta acepção de Rossi, o fato urbano envolve o entendimento de como os seres se orientam 
na cidade, a evolução e a formação de seu sentido de espaço, caracterizando sua unicidade, seu unicum, o 
caráter ‘artístico’, em que o artístico se refere à obra de arte como patrimônio cultural dinâmico. A estética 
particular da arquitetura do terreiro é dada de forma a atender seus princípios míticos impregnados nas suas 
simbologias materiais e imateriais e na constituição de sua materialidade, compondo sua sacralidade.  

Para além de uma expressão de religiosidade afro-brasileira, os terreiros delineiam modos de vida, visões de 
mundo, cujo rebatimento destas referências afro-brasileiras de terreiro na arquitetura popular se dá no 
bairro através da valoração da família consanguínea ou família estendida em alusão à família de santo; na 
disposição dos assentamentos das moradias em função de agrupamentos familiares que consistia nas vilas 
ou corredor de casas (Figuras 16 e 17); o construir coletivo do adjutório para a construção das casas, no 
‘bater a laje’ realizado através da solidariedade de familiares, amigos e vizinhos; a sobreposição de casas (e 
dos agrupamentos familiares) através das lajes (Figura 18); a relação com a natureza na manutenção dos 
quintais e o plantio de ervas e plantas medicinais como parte das práticas de cura pela religião através da 
utilização de folhas, raízes e caules como tratamento no uso medicinal, terapêutico e espiritual em forma de 
banhos, chás, defumadores, xaropes, além de plantas que compõem o ‘paisagismo sagrado’, com a presença 
de vasos de espadas-de-Oxossi e espadas-de-Ogum (Figuras 19 e 20), que absorvem energias negativas.    

    Fig. 16 - Vila de casas de um mesmo grupo familiar    Fig. 17 - Corredor de casas    Fig. 18 - Sobreposição de casas 
  Fonte: Ramos (2013)            Fonte: Ramos (2013)    Fonte: Ramos (2013) 
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Figura 19 - Espada-de-Ogum na circulação    Figura 20 - Espada-de-Oxóssi na via pública 
Fonte: Ramos (2013)    Fonte: Ramos (2013)  

Aqui, a relação da forma-conteúdo, que perpassa pelo saber-fazer que incorpora o conteúdo que resulta na 
forma. Nas ocupações do que se constituiria em bairros como o Engenho Velho da Federação, a relação 
entre conteúdo e forma constitui uma estética particular da construção da casa de taipa de mão (Figura 21), 
por exemplo, envolvendo inúmeros procedimentos que vão desde o envolvimento da coletividade que 
formava os adjutórios que posteriormente foram denominados de mutirão; a escolha da terra adequada; as 
cantigas vinculadas ao ritmo do barrear (bater o barro); o cobrir a casa e, como forma de agradecimento, o 
ritual ligado ao divino de dispor uma planta na cumieira. Estas expressões estéticas particulares perpassam 
pelas construções das moradias erguidas com as próprias mãos. E para além da precariedade técnica que 
possam vir a apresentar, a habitação é um dos objetos arquitetônicos que mais pode evidenciar os 
conscientes culturais de um grupo social. Para Rossi (2001), é a “representação do modo concreto de viver 
de um povo [grupo social], da manifestação pontual de uma cultura”. Ou ainda com Viollet-le-Duc (apud 
Rossi, 2001): “a casa com o que melhor caracteriza os costumes, os gostos e usos de um povo”. 

Fig. 21 - Reminiscência de casa construída com a técnica da taipa de mão. Fonte: Ramos (2013) 
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No que tange à permanência de hábitos, usos e costumes, também persistem práticas rituais dos terreiros 
na arquitetura doméstica. Um dos preparos para as festas religiosas nos terreiros é constituído por folhas 
verdes de pitangueira espalhadas no chão do barracão que atuam como emanadoras de energia vital, 
equilibrando o ambiente sagrado na dinâmica do terreiro. Esta prática dos terreiros se distendeu numa 
tradição doméstica. Muitas das casas, por questões de dificuldades financeiras, possuíam o piso em terra 
batida. Muitas famílias negras mantinham a tradição, de lançar areia alva para ocultar o piso singelo, 
sobretudo na época de Natal. Mesmo nas casas em melhor condição financeira, com o piso cimentado e 
encerado, havia a prática de se jogar as folhas de pitangueira no chão da casa, repetindo as práticas do 
terreiro (Figura 22). As folhas de pitangueira aromatizam a casa, afastando as energias ruins e mau-olhado. 
E ainda nos dias atuais, é de bom agouro manter folhas e galhos de pitangueira nas festas de fim de ano 
para trazer boas energias para a casa. Os incensos e rezas também são feitos com frequência em casas de 
famílias negras, bem como cultivo e uso de ervas e plantas medicinais. São costumes presentes 
principalmente nas famílias adeptas do candomblé que se disseminaram para além da religião. 

Figura 22 - Folhas de pitangueira espalhadas pelo chão 
Fonte: Ramos (2013) 

Esta relação construtiva e ativa com seus espaços da vida cotidiana permite aos habitantes dialogar com os 
sentimentos subjetivos e existenciais que podem ser rebatidos em sua moradia, passando por questões 
estéticas, da espacialidade, da funcionalidade, das sensações corporais. 

De certo modo, o autoconstruir constitui certa autonomia face às visões de mundo, às culturas, aos modos 
de vida. O bairro negro do Engenho Velho da Federação não é somente um bairro surgido às margens do 
planejamento urbano, no âmbito do concebido, dado que as segregações socioespaciais estão previstas 
como parte do planejamento. Este bairro se constituiu e ainda se concretiza pela (auto)construção coletiva 
dos moradores, frente à acepção do vivido, do sentido, do experimentado, onde suas subjetividades são 
cultivadas a partir de seus referenciais afro-brasileiros. 

A seguir, a apropriação e circulação de saberes relativas à arquitetura popular no contexto da autogestão 
em bairros da metrópole soteropolitana cujos referenciais históricos e culturais afro-brasileiros 
participaram de modo fundamental dos seus processos de constituição a partir da pesquisa de Metzker-
Castro (2017). 
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CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO AUTOGERIDA EM MEIO URBANO 

A complexidade urbana da formação de Salvador marcada fortemente pela segregação, adensamento e 
fragmentação, tornaram seus espaços, paulatinamente, incapazes de expansão habitacional e de aporte de 
novos equipamentos urbanos. O que concorre para que a população de baixa renda, pela absoluta falta de 
recursos próprios, em explícito abandono social e sem a menor possibilidade de adquirir imóveis no 
mercado imobiliário formal através de  financiamentos e subsídios públicos tenha, então, como única saída 
para aquisição de sua moradia à autoprodução, ora construindo por si mesma ou com ajuda de parentes, 
caracterizando assim a autoconstrução, ora contratando mão de obra, num fenômeno crescente de 
autogestão, ou seja, numa expansão recorrente da terceirização da produção da casa. 

A visão das ocupações urbanas contradiz e prescreve as normas e códigos impostos aos processos de 
produção da moradia formal e as formas de ocupação no território da cidade, mas nem por isso as 
construções produzidas nesses espaços deixam de apresentar graus variáveis de durabilidade, salubridade 
e segurança. O caminho particular tomado por esses agentes e grupos resulta numa experiência espacial 
única, aberta a empirismos, improvisos e ao emprego de diversas técnicas e práticas de construção e 
organização muito peculiares, sem fórmulas pré-definidas, mas com autêntica rubrica. 

Ainda que haja inúmeros estudos sobre as ocupações urbanas informais, as características espaciais e 
construtivas da produção desses espaços têm sido menosprezadas na bibliografia desse campo de estudos. 
A partir do cenário exposto, a pesquisa empreendida nas antigas ocupações de Calabar-Alto das Pombas 
situadas entre os tradicionais bairros da Barra, Ondina e Federação na cidade de Salvador indicou 
possibilidades analíticas com dois eixos de investigação: o primeiro estuda os saberes utilizados na 
produção edilícia autogerida e seus desdobramentos primários na configuração espacial dessas ocupações 
e secundários com a cidade e, um segundo eixo, que trata da circulação de saberes, a partir dos elementos 
construtivos utilizados e do resultado final ou parcial da edificação e o que podem informar no que diz 
respeito às técnicas utilizadas e como elas se traduzem no ambiente construído.  

Tomou-se como ponto de partida o período inicial da ocupação situado entre 1940-50 até seu auge 
migratório em 1980. Algumas questões que se tornaram pano de fundo da investigação e do problema que 
a gerou: o estabelecimento e implantação da ocupação, pelo âmbito histórico- político e fundiário, além da 
formação do tecido sob o ponto de vista da morfologia e da tipologia que levou a identificação das  
edificações representativas das soluções que resultam do intercâmbio de saberes e práticas tradicionais 
populares e dos saberes e práticas formais, bem como as suas conexões com a cidade e a permeabilidade 
mais imediata que mantêm com o entorno. A disposição dos diversos elementos construtivos, as condições 
referentes à acessibilidade, segurança, privacidade, ventilação, iluminação dentre outros aspectos que 
podem gerar tanto fluxos como bloqueios importantes, amenizando ou constituindo fronteiras no diálogo 
com a cidade. 
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A leitura subliminar das edificações 

  Figura 23 – Criação de cágados para proteção espiritual    Figura 24 – Moradia e terreiro. Fonte: Metzker-Castro (2017) 
  Fonte: Metzker-Castro (2017)      

Os terreiros de Candomblé nasceram juntamente com a ocupação, e seu funcionamento, nos dias atuais, é 
regulado pela Federação Nacional do Culto Afro-brasileiro (FENACAB) o que, em certa medida, vem a 
oficializar e reiterar as práticas realizadas nesses locais. Com a regularidade das incursões notou-se, como 
indício da prática, uma franja de palha, o “mariô14”, sobre a porta principal, de algumas moradas, somados 
a outros elementos como potes de barro e tesouras abertas, além de vasos plantados com espécies de fácil 
trato, como as ervas e folhas para banho e infusões, que com frequência ladeavam as entradas e halls não 
só das referidas casas do chamado povo de santo, mas de tantas outras na ocupação, mesmo daqueles que 
já não professam regularmente o culto ou já tenham deixado de lado as obrigações religiosas.  

O paisagismo é sagrado e está diretamente ligado às raízes ancestrais das práticas religiosas de matriz 
africana desde o início da ocupação, por isso mesmo, com frequência, espécies como as espadas e lanças 
de São Jorge e a Comigo-ninguém-pode estão posicionadas como uma barreira simbólica, guardando a 
entrada, justo nas laterais, sobre os degraus das escadarias, quintais, passeios e varandas das casas. 
Retoma-se, aqui, a circulação de saberes, então, tensionada pela influência religiosa, na configuração do 
imóvel que considera e acolhe a ordem do sobrenatural. 

14 Mariô ou Mariwô, chamado de (igi ôpê) pelo povo do santo, é o nome da folha do dendezeiro, nome científico "Elaeis 
guineensis", desfiado, utilizado nas portas e janelas dos terreiros de candomblé. O mariô é consagrado a Ogum, assim, é muito 
comum vê-lo nos assentamentos e nas vestes deste Orixá. 
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  Fig. 25 – Paisagismo sagrado     Fig. 26- Espadas de São Jorge como elementos de proteção 
  Fonte: Metzker-Castro (2017)    Fonte: Metzker-Castro (2017) 

Elementos como tesouras que, segundo a crença, cortariam o mal, os potes de barro com água e ervas, 
também podem evitar outros males, talvez como o mal olhado ou olho gordo, assim como os já referidos 
“mariôs” sobre os vãos de porta, que podem servir para repelir sentimentos negativos como, por exemplo, 
a inveja estão na figura 24. A porta de entrada, que funciona como um portal tem-se uma barreira com 
elementos que impedem a chegada das energias negativas que circulam fora do ambiente habitado e 
podem ser trazidas da rua para dentro da casa conforme as figuras 25 e 26. 

Tomados os cuidados relativos à proteção espiritual, também não se dispensa a proteção material, 
elementos como grades de ferro, redes de proteção ou peças de madeira que cruzam janelas e portas, 
além de cobogós nas laterais das varandas que servem de elementos de ventilação e iluminação, sem a 
perda da segurança ou da privacidade, vem sendo previstos e gradativamente instalados nas moradias. 

  Fig. 27 – Elementos de segurança, privacidade e ventilação.    Fig. 28- Elementos de proteção espiritual. Fonte: Metzker-Castro(2017).
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 A “técnica” do saber tradicional 

Fig. 29 –  Exemplares de construção autogerida residencial e comercial na ocupação.Fonte: Metzker-Castro (2017) 

De uma maneira geral, sob os critérios construtivos, a construção em regime de autoprodução quer seja 
por autoconstrução, quer seja por autogestão demanda os mesmos procedimentos de execução requeridos 
pelas regras de construção regulamentadas nas normas técnicas brasileiras. Licenciamento de obra, 
contratação de profissional, e projeto arquitetônico não fazem parte do escopo regular das obras nas 
ocupações. Mas os pedreiros em consórcio com seus contratantes fazem croquis e desenhos subsidiários 
ao entendimento do que vai ser construído. 

Há variações na tipologia arquitetônica, não havendo um imóvel igual ao outro, porém as construções, 
ainda, são predominantemente erigidas através da autoconstrução ou da autogestão, o que significa dizer 
que no primeiro caso, a família constrói sozinha com apoio de familiares sua casa, e no segundo, contrata, 
em regime de empreitada, de maneira informal e remunerada, a mão de obra para realização de serviço 
especializado, em parceria com o dono do terreno.  

As construções na ocupação, em sua maioria, estão destinadas ao uso residencial, tendo a circulação de 
saberes tornado essas construções, uma expressão urbana e tecnológica da modernidade a partir das 
inovações e soluções levadas à ocupação pelos construtores, fruto dos avanços tecnológicos da 
industrialização, da racionalidade científica, do rebatimento das pesquisas em diversos campos do 
conhecimento que resultaram em materiais de construção mais baratos, em técnicas empregadas com 
menor desperdício, de elaboração mais rápida e de instrução mais acessível, por serem mais didáticas 
abrangendo desde a primeira etapa da construção. 

Com o avanço da pesquisa foi possível perceber que o  volume final ou previsível da edificação vem sendo 
ostensivamente modificado não somente em atendimento à reduzida dimensão do lote, à posição de 
implantação, à quantidade e à circulação de pessoas que farão uso daquele edifício, à falta de terrenos 
disponíveis, às novas gerações, eminentemente urbanas e que vem se sucedendo no lugar, mas, também, 
em razão, desses mencionados avanços e seus desdobramentos na aplicação de novos sistemas 
construtivos e dos mais recentes materiais e técnicas e seus reelaborados significados para a ocupação e 
para os negócios da (e com) a cidade. 
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O processo de distanciamento das tradições e dos significados que envolve o método construtivo vem se 
acelerando por diversas vias, através da ação dos gestores públicos na área estudada, pelas parcerias com 
ONGs, hospitais, coletivos e empresas particulares, pelos construtores e pela própria iniciativa dos 
moradores que nos processos de autogestão e autoconstrução são compelidos a fazer opção por materiais 
mais baratos e de fácil acesso o que gera uma padronização de soluções. Ainda que essas mencionadas 
construções não possam ser replicadas ou reproduzidas, em qualquer escala, em outros espaços, dado o 
seu caráter único, pelas condicionantes que as geraram.  

A análise dessa produção espacial revelou, ou melhor, confirmou a perenidade de um módulo recorrencial 
encontrado nas construções, o binômio “sanitário-cozinha”, inseparáveis, como pôde ser reconhecido na 
casa de alguns moradores. Outro arranjo recorrente são os terraços que vem substituindo os jardins, 
quintais e hortas. Para esse referido espaço, a circulação de saberes levou a antena digital e o espaço 
gourmet com a churrasqueira e os elementos da sala de estar, como redes, bancos, mesas e cadeiras, 
diferentemente, da condição anterior, como área de serviço, local apenas para estender roupas, pendurar 
gaiolas e serventia como repositório de plantas de cultivo doméstico. 
 

    
Fig. 30 – Terraço como área de lazer e espaço gourmet. Fonte: Metzker-Castro(2017) 

 
Foram identificados além dos grupos e agentes culturais locais, as ações dos gestores públicos, as ações da 
universidade e dos pesquisadores com suas oficinas e observações participantes, além do inapreensível 
universo, virtual e midiático, da Internet e seus aplicativos, um novo meio de comunicação horizontal e 
compartilhável que conta com blogs, perfis, revistas e jornais eletrônicos acessíveis a todos, repletos de 
conteúdos que exercem influência positiva ou negativa sobre aquilo que é produzido, também, presente na 
ocupação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto que no culto telúrico, ou seja, o culto ligado a terra se encontra presente no cotidiano das 
comunidades-terreiro de forma imprescindível, o importante preceito que elucida que o ser humano deve 
integrar-se a terra e não dominá-la ou subjugá-la, fica evidente que ao considerar nesses espaços religiosos 
a resistência ao uso ou mesmo a não utilização de materiais industrializados faz-se necessário ressalvar que 
a execução de obras a partir da matéria-prima encontrada na natureza não se constitui ou representa signo 
de pobreza, muito pelo contrário para além de uma expressão de religiosidade afro-brasileira, os terreiros 
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delineiam modos de vida, visões de mundo, sendo rebatimento destas referências afro-brasileiras na 
arquitetura popular. 

Faz-se importante salientar uma crescente modificação percebida nas comunidades e bairros que definidos 
como “negros” ou onde referenciais históricos e culturais afro-brasileiros participaram de modo 
fundamental dos seus processos de constituição ao considerar o contexto da construção autogerida em 
meio urbano onde se buscou entender a evolução do fenômeno da autoprodução habitacional em 
ocupações desse tipo e a forma de circulação e interação dos saberes tradicionais e formais, de sorte a 
compreender a dinâmica desse fluxo, as permanências, assimilações e transformações desses  saberes.  

Percebeu-se que os sujeitos materializaram - na forma espacial – seus desejos, medos, falas, possibilidades, 
entendendo haver mensagens subliminares sobre cada edificação, tal como layers15, que estão dispostos 
em camadas, agrupando informações por similitude temporal, processual16 ou eventual, mas que podem 
ser lidas em conjunto (integradas) ou separadas. Geradas a partir dos seus discursos no contexto integral 
do cotidiano de suas vidas, ou seja, sob a perspectiva social, política, histórico-financeira e cultural inserida 
na rede de significados construída. A cooperação explícita ou implícita entre os sujeitos internos e externos 
a ocupação fez gerar um indiscutível legado fruto da participação na dinâmica da circulação desses saberes. 
A captura desse legado não está somente traduzida nas peças edificadas encontradas no território, mas se 
encontra impregnada nas falas dos sujeitos. 

Os espaços materializados surgidos à contraordem simulam e habilitam novas leis e regras, numa 
construção simbólica de contradições e resistência sustentada pelas relações sociais que transitam nesse 
território. A apropriação das mídias na construção do espaço urbano move as fronteiras e retira os saberes 
formais e informais de seus clusters criando uma terceira via, a dos saberes blend, uma espécie de mistura 
de saberes depreendida do atual contexto. A força que emerge daquilo que vem sendo produzido é 
confirmada ao adentrar em casas verticalizadas iniciadas a mais de cinquenta anos que sem qualquer sinal 
de desgaste ou ruptura confere importância e qualidade as soluções singulares que se materializam a partir 
da incontornável circulação dos saberes que tanto acolhe as novas tecnologias quanto admite a criação de 
cágados nos quintais  e o cultivo de plantas sagradas na frente das moradias como elementos de proteção 
espiritual. 

Por fim, a partir de edificações autoconstruídas e/ou autogeridas que incorporam conteúdos que resultam 
na forma, cujos aspectos estéticos (simbólicos e subjetivos) estão respaldados em culturas, usos e 
experiências coletivas, ressalta-se que existem inúmeras formas de se produzir arquitetura. 
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HISTÓRIA DA ARTE E ARQUITETURA: a imagem cristal na 
contemporaneidade 

HISTORY OF ART AND ARCHITECTURE: the crystal image in contemporaneity  

HISTORIA DEL ARTE Y ARQUITECTURA: la imagen cristal en la contemporaneidad 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Pesquisa sobre experiência didática realizada com acadêmicos do segundo semestre da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo junto a disciplina de Historia das Artes. A proposta consistiu na utilização da cartografia urbana, da 
autofotografia e da montagem de um “Atlas Mnemosyne”, com o objetivo de aproximar imagens de períodos diversos 
da história das artes com a arquitetura vivida na cidade – passado e presente ao mesmo tempo. Como referencial 
teórico foi utilizado o conceito de imagem-cristal, de Gilles Deleuze, como disparador de processos de criação e 
invenção, de mundos e projetos de arquitetura – futuro. 
PALAVRAS-CHAVE: história da arte; arquitetura; imagem-cristal; ensino de arquitetura e urbanismo.  

ABSTRACT: 
Research on didactic experience held with academics of the second semester of the Faculty of Architecture and Urbanism 
together with the discipline of History of the Arts. The proposal consisted in the use of urban cartography, 
autophotography and the creation of an "Atlas Mnemosyne", with the aim of bringing images from different periods of 
the history of the arts to the architecture lived in the city - past and present at the same time. As a theoretical reference 
was used the concept of crystal-image, by Gilles Deleuze, as a trigger of processes of creation and invention, of worlds 
and projects of architecture - future. 
KEYWORDS: history of art; architecture; image-crystal; teaching architecture and urbanism. 

RESUMEN: 
Investigación sobre experiencia didáctica realizada con académicos del segundo semestre de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo junto a la disciplina de Historia de las Artes. La propuesta consistió en la utilización de la cartografía urbana, 
de la autofotografía y del montaje de un "Atlas Mnemosyne", con el objetivo de aproximar imágenes de períodos 
diversos de la historia de las artes con la arquitectura vivida en la ciudad - pasado y presente al mismo tiempo. Como 
referencial teórico se utilizó el concepto de imagen-cristal, de Gilles Deleuze, como desencadenante de procesos de 
creación e invención, de mundos y proyectos de arquitectura - futuro. 

PALABRAS-CLAVE: historia del arte; arquitectura; imagen de cristal; enseñanza de arquitectura y urbanismo. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem como objeto exercícios realizados com imagens da história das artes e da arquitetura na 
contemporaneidade, capturadas por alunos da disciplina de História das Artes do 1o semestre de 2018, na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. A disciplina de História das Artes 
tem como objetivo geral o estudo de um breve panorama das artes visuais na cultura ocidental, da pré-
história até os tempos atuais, revisando os principais movimentos e manifestações da arte e buscando 
aproximações com a arquitetura e o urbanismo.  

Durante todo o processo de ensino da disciplina adotou-se o método do “Atlas Mnemosyne”  (DIDI-
HUBERMAN, 2009; WARBURG, 2010), que consistiu na confecção de atlas de imagens de períodos da arte 
estudados. O “Atlas Mnemosyne” proposto por Aby Warburg, confeccionado entre os anos 1924 e 1929, 
reunia na coleção de imagens da arte, de diversos períodos, que eram constantemente montados e 
desmontados – heterogeneamente – provocando a memória e o inconsciente, e segundo Didi-Huberman 
(2009) é para qualquer historiador da arte e artista contemporâneo uma obra de referência, reconfigurando 
a ordem das coisas.  

Montar e contemplar um “Atlas da História das Artes” fez com que o grupo de alunos percebesse como 
determinados artistas trabalham e porque identificamos determinados movimentos artísticos e suas 
correntes, além disso é possível para um estudante de arquitetura questionar as relações cada vez mais 
frágeis entre forma, função e tecnologia. Para Didi-Huberman (2009) é possível através do atlas reconfigurar 
a ordem dos lugares e do tempo. 

 

REVISÃO DA LITERATURA  

Arquitetos nunca olhamos para essa zona cinzenta que nos faz cegar, ou olhamos para trás, para o passado 
e analisamos os acontecimentos desde um ponto de vista histórico cronológico – Cronos, ou olhamos 
adiante, a partir dos processos de revitalização e restauro dos edifícios e dos lugares, mas nunca para esse 
tempo hoje, para aquilo que está ali a nossa frente. Ao contrário, nessa zona cinza subsiste passado e futuro, 
é Aion. As imagens da arte não são pensadas aqui como um agora que estende seus tentáculos em direção 
ao passado ou ao futuro, mas sim a um futuro e um presente que se fragmentam a cada momento, 
abandonam-se, deixam-se levar, tudo na coexistência Aion e Cronos, Cronos e Aion – um inventa o outro – e 
assim infinitamente.  

Quando percorremos os territórios do abandono do Cronos, estamos realizando uma espécie de 
pensamento-imagem. O cinema tem emprestado algumas noções à arquitetura, principalmente a noção de 
sequência, como recorda Paul Virílio (1993). Dito de outro modo noções como deslocamento, de velocidade, 
da memória em relação com um percurso imposto ou com um percurso conhecido, nos permitem compor 
um espaço arquitetônico, não somente a partir daquilo que se vê, senão a partir daquilo que se memoriza 
em uma sequência que se encadeia sensitivamente. E a partir daí existem contrastes entre o que se cria e o 
que se estabelece na origem da percepção do espaço.  

Os tempos se estabelecem de outras formas. É passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Gilles Deleuze 
reabilita a distinção estoica de Aion e Chronos para pensar a extratemporalidade do acontecimento (ou, caso 
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se prefira, sua temporalidade paradoxal). Aion opõe-se a Chronos, que designa o tempo cronológico ou 
sucessivo, em que o antes se ordena ao depois sob a condição de um presente englobante no qual, como se 
diz, tudo acontece. “O acontecimento é sempre um tempo morto, lá onde nada acontece” (DELEUZE & 
GUATTARI, 1992, p. 149). Nesse nível, o acontecimento não é mais apenas a diferença das coisas; ele afeta a 
subjetividade, insere a diferença no próprio sujeito. É preciso fazer acontecer. O acontecimento é a própria 
arquitetura abandonada.  

Quando filmamos, revelamos e editamos abandonos, procuramos mudar a ordem do sentido. “O que fazia 
sentido até o presente tornou-se diferente e mesmo opaco para nós, aquilo a que agora somos sensíveis não 
fazia sentido antes” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 24). O tempo se interrompe, acontece um corte, uma censura, 
olhamos para um edifício abandonado de outro plano, um entretempo. Somos filmados e filmamos. Somos 
editados e editamos.  

[...] Há um ponto de vista que pertence tão bem à coisa que a coisa não para de se 
transformar num devir idêntico ao ponto de vista. Metamorfose do verdadeiro. O 
artista é o criador de verdade, pois a verdade não tem de ser alcançada, 
encontrada, nem reproduzida, ela deve ser criada. Não há outra verdade senão a 
criação do novo (DELEUZE, 2005, p. 179).  

Deleuze aposta em acontecimentos que possam romper nossos esquemas sensório-motores, relaxar nossos 
esquemas perceptivos enrijecidos pela miséria cotidiana, de modo que diante dessa disfunção (encontro) 
nunca mais sejamos os mesmos, nem mesmo a realidade também.  

Na chamada civilização da imagem, é preciso resistir ao clichê, à imagem carregada de interioridade e de 
verdades preestabelecidas. Estamos rodeados de imagens a todo o instante, mas nunca a imagem esteve tão 
longe de cumprir seu papel: provocar sensações e levar o espectador a refletir. As imagens nos chegam como 
verdades já prontas, como algo a ser recebido e assimilado. A civilização da imagem é na verdade a civilização 
de clichês, na qual tudo parece levar justamente ao encobrimento das imagens. Imagem-arquitetura.  

O clichê faz desaparecer o que há de legível, e até mesmo de visível, na imagem, uma vez que trabalha com 
o obvio, com o que está dado e visto, com repetição do mesmo. No entanto, é claro que, se por um lado os
clichês estão sempre a apagar as verdadeiras imagens, por outro, as imagens estão sempre tentando escapar
ao mundo dos clichês.

Quando olhamos para uma cidade, poderíamos enquadrar seus belos prédios históricos, seus monumentos, 
suas praias, suas belas paisagens, seus pescadores. Quando optamos por olhar para abandonos procuramos 
nos aproximar há uma vertente do cinema atual – aquela que consegue se distanciar dos modelos 
hollywoodianos de cinema-ação – e revelar tentativas de sair do clichê, de arrancar deles a potência da 
imagem.  

METODOLOGIA 

As imagens foram colecionadas pelos alunos, a partir de reproduções de sites, livros, catálogos, etc. A cada 
uma das aulas com as temáticas cronológicas da historia da arte, foram fabricados atlas-painéis (Figura 1), 
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organizados por temas, formas, cores, etc. 

Figura 1: Atlas em processo  
Fonte: Autores (2018) 

Como procedimento de atravessamento ao atlas, foi proposta uma aproximação imagética com o entorno 
atual de um recorte de cidade, propondo aos alunos uma caminhada pelos arredores da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, no Bairro Porto da cidade de Pelotas (Figura 2), na busca por imagens 
autofotográficas (HEES et al., 2017), de aproximação com as imagens coletadas no atlas da história da arte 
produzidos até então na disciplina. A turma foi dividida em grupos de 03 alunos e através de um sorteio cada 
um destes grupos ficou responsável por um período histórico. A provocação foi realizar o registro de imagens 
da contemporaneidade que se relacionem com algum dos períodos da história da arte estudados em aula. 
Além do registro, uma legenda acompanha o material, explicando a relação entre a imagem atual e o 
conteúdo estudado. Posteriormente ocorreu a apresentação das imagens e discussão com o grupo.     
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Figura 2: Perímetro Urbano de Pelotas e mapa da área dos registros 
Fonte: Autores (2018) 

Reunir códigos verbais (legendas e falas dos alunos) e imagéticos (fotografias) com certeza irá potencializar 
os resultados de qualquer pesquisa no campo da percepção ambiental (MEDINA FILHO, 2013). Adotar 
práticas ativas para coletar imagens poderá tornar a pesquisa em percepção ambiental mais dinâmica e 
precisa, ao incluir a imagem (não verbal) – a autoimagem – e a fala (verbal) como (des)integrantes de um 
mesmo procedimento metodológico.  

Para analisar imagens, é preciso saber que estamos submergidos sobre o “imaginário social” , conceito de 
Cornelius Castoriadis (2000),  os participantes estão sendo atravessados por seus fatos sociais, culturais, 
locais, políticas, econômicas, etc. Castoriadis divide as dimensões que operam a ordem das sociedade em: 
lógica herdada (identitária) e o imaginário social. A lógica herdada pelo passar do tempo como 
hegemonizante e; o imaginário social tem como marca o indeterminado, o inconsciente e a imaginação. 
Portanto nem tudo é determinado, mas também fruto de criações indeterminadas, sentidos e práticas que 
se ressignificam incessantemente. 

O processo fotográfico é um processo de criação. Segundo Gombrich (2012) a imagem visual não é mera 
representação da realidade, mas inventado pelo seu autor a partir de experiências diversas e subjetividades. 
A autofotografia, portando é um recurso criador e pedagógico; requer escolhas e tomadas de posição, 
potencializando o pensar sobre. 

A autofotografia, método descrito por Robert Ziller (NEIVA-SILVA  E KOLLER, 2002), caracteriza-se por um 
procedimento fotográfico executado pelo próprio sujeito da pesquisa que elege o que quer fotografar, o 
ponto de vista, o horário, etc., é autônomo no ato de fotografar e responder a questão de pesquisa. O método 
da autofotografia descrito por Robert Ziller na década de 70, para ser utilizada em estudos de psicologia, 
consiste em um conjunto de fotografias autorais dos participantes, a partir de um questionamento disparado 
pelos pesquisadores, inicialmente utilizado para romper com as dificuldades de comunicação verbal.  
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Amerikaner et al. (1980) define o conteúdo (fotografias em si) e o processo como as duas questões chave 
para a leitura e análise das autofotografias.  O conteúdo como um lugar, um aspecto, um sentimento, 
atividade, aparência que aparece nas imagens, mas também pode ser importante para analise aquilo que foi 
omitido da imagem pode indicar a grande dificuldade de verbalizar aquela categoria. O processo é aqui 
focado na indicação de como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Para isso segundo o autor é 
imprescindível variar a atenção entre o concreto e o abstrato, tratando da analise individual ao conjunto 
delas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As imagens aproximadas apresentadas surpreenderam pela potência e criação (DELEUZE, 1999) encontradas 
pelos alunos, possibilitando um resgate de conceitos e novas leituras para a história da arte e arquitetura na 
contemporaneidade.  

O primeiro grupo de imagens (Figura 3 e 4) apresenta aproximações entre a arte bárbara do período medieval 
e elementos da contemporaneidade, encontrando similaridades entre a escultura Dama de Elche do século 
IV e uma escultura nomeada pelos alunos “Cabeça de Elefante”, encontrada em um jardim residencial 
próximo a Faculdade de Arquitetura. 
  

 

Figura 3 e 4: Aproximações dos alunos Jonas Matos e Genes Rossales. Escultura cabeça de elefante – Pelotas/Século XXI e Dama de Elche – 
Alicante/Espanha/Século IV.  

Fonte: Autores (2018). 
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O grupo seguinte trabalhou com imagens da arte pré-histórica buscando aproximações (Figura 5 e 6) com 
elementos presentes no Centro de Artes da UFPel, destacando a escultura em cerâmica por esta apresentar 
maior semelhança com os utensílios pré-históricos. 

Figura 5 e 6: Aproximações dos alunos Acricia Oliveira, Bruna Jores, Jane Centeno, Tabita Saueressig. Utensílios Pré-Históricos e Esculturas 
Cerâmicas – CA/UFPel. 

Fonte: Autores (2018). 

O ultimo grupo de imagens (Figura 7 e 8) buscou uma relação entre a arte egípcia, que se utilizava da escrita 
(hieróglifos), e elementos presentes na fachada da Biblioteca do Instituto de Ciências Humanas, destacando 
a aproximação entre o papiro egípcio e a pintura mural da fachada da biblioteca. 
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Figura 7 e 8: Aproximações das alunas Elaine Silva, Elisangela Pires e Karina Souza. Papiro Egípcio/Livro dos Mortos do Antigo Egito e Pintura 

Mural – Fachada da Biblioteca do ICH/UFPel.   

Fonte: Autores (2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Destaca-se a criação de espécies e composições de imagens-cristal (DELEUZE, 2005), a partir do abandono do 
par representação-significado, criando imagens líquidas, viscosas, que escorrem por todos os lados, difíceis 
de serem agarradas, se apegarem, quando falamos de imagens cristais da arquitetura. São lugares corpos 
sem órgãos, onde a própria palavra escorrega, aparece e desaparece, está sempre acompanhando uma outra 
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palavra, um período histórico das artes e uma imagem da arquitetura, vida e morte. Nomeada mas fugidia, 
abandonável. 

Imagem abandonadas como pura vertigem, lugar em que perdemos o equilíbrio, a falta de sustentação, ou 
que gira sobre o próprio sujeito ou nas coisas que o rodeiam, como quando nos encontramos a uma grande 
altura ou nos deparamos com um precipício, ou depois de dar muitas voltas – girar – e tentar caminhar 
(ROCHA, 2010). Aí, sim, estamos experimentando a imagem-cristal, abandonando.  E, nesse momento, 
seremos arrebatados por uma perda momentânea de sentido, de domínio de si mesmo, que pode nos 
conduzir a um ato de violência ou de emoção frente às imagens da arte e da arquitetura. Abandonamo-nos 
no giro, nem antes, nem depois. Na fronteira da arte, da filosofia e da própria arquitetura. 

Abandonando ou abandonado entramos em uma espécie de caleidoscópio psicótico, tornando possível 
repensar nossa temporalidade, nossos modos de vivenciar a historia e todas as nossas logicas de visibilidade. 
Tudo que o estado da loucura dispara e conturba. Vamos ouvir a loucura nas adjacências do pensamento 
esquizofrênico proposto por Deleuze e Guattari. Tal qual uma imagem cristal, um espelho multifacetado, 
desdobrado e indiscernível (DELEUZE, 2005, p.105). 

Tal resistência, potente para o pensamento e para a possível criação (DELEUZE, 1999) rompe espelhos que 
não queremos ver, como o que nos olha nos cega (DIDI-HUBERMAN, 1998), espelhos da exclusão. E a partir 
do espelho – arquitetura e arte – descobrimos que é possível desfazer algumas ordens cristalizadas no 
espelho cidade-arquitetura, incluindo aí novos e estranhos fragmentos, a fim de criar outras ficções de vida, 
outras vidas.  
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AÇÃO CARTOGRÁFICA NA NOITE DOS MUSEUS
A percepção dos caminhos que permeiam a arte e a arquitetura da cidade 

CARTOGRAPHHIC ACTION AT THE NIGHT OF MUSEUMS 
 The perception of the paths that permeate the art and architecture of the city 

ACCIÓN CARTOGRÁFICA EN LA NOCHE DE LOS MUSEOS 
La percepción de los caminos que permean el arte y la arquitectura de la ciudad 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O objetivo do artigo é relacionar a apropriação espacial na cidade contemporânea com a produção de lugar em suas 
arquiteturas.  Entendemos que, eventos públicos como a Noite dos Museus, ações de apropriação espacial urbana, 
como o Projeto Cartografia da Hospitalidade e grandes exposições de arte contemporânea, como a Bienal do 
Mercosul são expressões culturais multidisciplinares, que adaptam e ressignificam espaços, produzindo lugares que, 
apesar de efêmeros, são manifestações da pluralidade dos desejos da urbanidade e agentes do por vir. Para 
exemplificar este entendimento, utilizamos como objeto de estudo as percepções e significações de lugares durante a 
Ação Cartográfica do grupo do Projeto de Pesquisa Cartografia da Hospitalidade, durante a Terceira Noite dos Museus, 
evento que ocorreu paralelamente a Bienal do Mercosul, no Centro Histórico de Porto Alegre, em 19 de maio de 2018. 
PALAVRAS-CHAVES: Projeto de Arquitetura e Urbanismo; Arquitetura e desconstrução; Percepção de lugar, 
Cartografia da Hospitalidade; Urbanismo Contemporâneo  

ABSTRACT: 
The porpouse of this article is to relate the spatial appropriation in the contemporary city with the production of place 
in their architectures. We understand that public events such as the Night of Museums, urban spatial appropriation 
actions such as the Cartography of Hospitality research project and large contemporary art exhibitions such as the 
Mercosul Biennial, are multidisciplinary cultural expressions that adapt and resignify spaces, producing places which, 
although ephemeral, are manifestations of the plurality of the desires of urbanity and agents of the future. To 
exemplify this understanding, we use as an object of study the perceptions and meanings of places during Cartographic 
Action of the Cartography of Hospitality Project’s group during the Third Night of Museums. The event took place in 
parallel with Mercosul Biennial in Porto Alegre's Historical Center, on May 19, 2018. 
KEYWORDS: architectural and urban design, architecture and deconstruction, cartography of hospitality, Perception of 
places, Contemporary urban design 

RESUMEN: 
El objetivo del artículo és relacionar la apropiación espacial en la ciudad contemporánea con la producción de lugar en 
sus arquitecturas. Entendemos que, eventos públicos como la Noche de los Museos, acciones de apropiación espacial 
urbana, como el Proyeto Cartografía de la Hospitalidad y grandes exposiciones de arte contemporáneo, como la Bienal 
del Mercosur son expresiones culturales multidisciplinares, que adaptan y resignifican espacios, produciendo lugares 
que, a pesar de efímeros, son manifestaciones de la pluralidad de los deseos de urbanidad y agentes del por venir. Para 
ejemplificar este entendimiento, utilizamos como objeto de estudio las percepciones y significaciones de lugares 
durante la Acción Cartográfica del grupo del Proyeto de Investigación Cartografía de la Hospitalidad, durante la  
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A PERCEPÇÃO DE LUGAR E A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Arquiteturas que acolhem a diferentes lugares vão além de espaços urbanos e edifícios concebidos para 
acolher determinados usos. São arquiteturas que, como bem colocou Derrida, possibilitam o próprio 
pensamento. Arquiteturas que, no caminho da sua concepção, ali se encontrava o desejo da invenção. 
(DERRIDA, 2006, p. 166). Arquiteturas acolhem lugares eleitos para a realização dos desejos humanos: sem 
pessoas, a arquitetura perde o sentido de existir. Dentro desta perspectiva cabe-nos ressaltar a definição 
de Lineu Castello, de seu “A percepção de Lugar: repensando o conceito de lugar em arquitetura-
urbanismo”, de 2007. Para o autor, lugar nasce pela percepção das potencialidades objetivas e subjetivas 
dos ambientes, as quais as pessoas reconhecem por experiências existenciais do conviver: 

Ao fim e ao cabo, lugar é um conceito entendido em seu sentido de denotar uma 
qualificação que se atribui a um espaço através da percepção de suas potencialidades, 
objetivas e subjetivas (físicas e psicológicas) para a realização de experiências existenciais. 
(...) em termos gerais, pode-se dizer que lugar, na teoria arquitetônico-urbanística, é uma 
criação morfológica ambiental, imbuída de significado simbólico para seus usuários” 
(CASTELLO, 2007, p. 116) 

Em sua introdução ao tema de lugar, Tim Cresswell define que, “no nível básico, é espaço investido de 
significado no contexto de poder. Esse processo de investir espaço com significado acontece ao redor do 
globo em todas as escalas, e tem ocorrido ao longo da história humana" (CRESSWELL, 2014, p. 35). Tuan, 
em seu “Espaço e lugar: a perspectiva da experiência” contrapõe ‘espaço’ como movimento/liberdade à 
‘lugar’ como pausa/segurança. “Espaço’ é mais abstrato do que ‘lugar’ e o que começa como espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (TUAN, 
2013, p. 14). 

Desde a perspectiva da Arquitetura-Urbanismo, lugar pode ser produzido: Arquitetos-urbanistas têm a 
pretensão de criar lugares, sejam públicos ou privados, em todas as escalas. Ao criar lugares, os projetistas 
buscam reproduzir características de lugares consagrados, num processo que Castello (2007) denomina 
“clonagem”. Mais ainda: os lugares criados buscam estimular a percepção das características clonadas 
através da comunicação de elementos e símbolos recorrentes e da produção de sensações/percepções 
análogas. Este processo de criação de lugares pode envolver empreendimentos complexos e grandes 
investimentos, de caráter permanente, ou se apresentar na ambição de produzir lugares específicos e 
impermanentes: são manifestações que produzem sensações ambientais proporcionadas por tempo 
determinado pela interação entre o ambiente construído e as pessoas. São os eventos públicos como 
shows e feiras; exposições de arte que se ocupam da cidade; ações de apropriações espaciais da cidade. 
“São lugares fornecedores de urbanidade, interação social e apropriação pública. São oportunidades de 
convivência e troca de experiência entre diferentes pessoas, que devem ser incentivadas e aproveitadas na 
cidade contemporânea para a criação de diferentes lugares. Segundo Castello:”  

(...) o emprego da percepção estimulada nos projetos dos novos lugares - aqui 
denominados como “da clonagem” -, pode produzir lugares ricos em urbanidade para a 
sociedade urbana das cidades do início do século XXI. Em outras palavras, o que se 
conjectura como hipótese de trabalho é que o uso da percepção estimulada permite supor 
que quando o projeto consciente dos lugares da clonagem se dá de forma a estimular a 
percepção das características presentes ou desejadas no ambiente urbano, despontam 
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boas oportunidades para que esse projeto atinja objetivos que visem a qualificar ou a re-
qualificar a imagem daquela cidade. (itálico do original) (Castello, 2007, p. 23) 

Ao se tratar de lugares criados a partir da manifestação artística, o laço de imitação ou clonagem do lugar, 
não é direto: a arte pode criar o lugar pelo contraste, pelo estranhamento da situação contextual da 
experiência dos usuários. Na busca da expressão artística, tal lugar poderá produzir percepções que nem 
sempre serão belas e agradáveis, reproduzíveis ou relacionadas ao referencial coletivo. Poderíamos 
interpretar que, neste caso, o que Castello classifica como “lugar da aura cultural”, ou aquele vinculado à 
noção de genius loci “onde claramente predominam as marcas deixadas pela ação humana” (Castello, 
2007, p20), trata-se do esforço de construção de um lugar quase que exclusivamente pela produção de 
estímulos sensoriais, onde a “construção arquitetônica” perde o máximo de expressão tectônica (firmitas) e 
tem o máximo de expressão estética (venustas). 

O lugar criado tem relevância quando é público e passível de apropriação. Construído o lugar, 
genericamente, a forma e a intensidade da ocupação pelas pessoas e da interação entre usuários e 
ambiente, e dos usuários entre si, poderia ser denominada a apropriação do lugar.  Trazida dos estudos de 
urbanismo, disciplina na qual é entendida por diferentes acepções, tais como vitalidade urbana, urbanidade 
ou vida pública, esta condição está muito relacionada ao espaço público e representaria o atendimento 
balanceado das necessidades de todos os usuários (isso porque tendemos a entender que a condição de 
um espaço público não se completa se este não for apropriado pelos usuários). Por fim, se um espaço é 
apropriado por usuários, tende a ser imbuído de significado e transformado em lugar, que no contexto 
social ali representado, apresenta relevância, produz uma certa percepção de características próprias e 
proporciona relações interpessoais. 

ARQUITETURA E EXPERIÊNCIA NO LUGAR CONSTRUÍDO 

Grandes exposições de arte contemporânea como a Bienal do Mercosul são expressões culturais 
multidisciplinares, que envolvem questões para além do belo. Na edição de 2018 – O Triângulo do Atlântico 
– o projeto curatorial de Alfons Hug focou o olhar sobre as questões da ‘diáspora negra’, que une, há mais
de 500 anos, os destinos da África, Europa e Américas. Segundo o seu curador, a Bienal ofereceu através da
visão de artistas de três continentes, cujas obras se ocupam das dialéticas culturais envolvidas no triângulo,
um panorama das dinâmicas e interdependências culturais contemporâneas envolvidas, sem perder de
vista algumas referências históricas. Os artistas centram seus interesses nos pontos de intersecção das
culturas indígena, europeia e africana, combinação que faz surgir um novo amálgama americano. As obras
abordam desde as influências das manifestações culturais populares aos conflitos e transtornos
consequentes do embate entre diferentes.  Na contemporaneidade, a fusão cultural que provoca este
amálgama está em constante mutação, pois as influências de outras culturas estão sendo constantemente
incorporadas (HUG, 2018, p.15)

Arquiteturas concebidas, adaptadas ou ressignificadas com o propósito de acolher eventos desta natureza, 
são espaços que abrem possibilidades aos espectadores-participantes mergulharem na experiência de 
lugares que Castello chama de clonados, pela contextualização das obras de arte ali expostas e instaladas, 
que o projeto curatorial propõe e executa.  Nas obras que se utilizam das mídias contemporâneas para a 
sua criação e manifestação, o processo criativo do artista se utiliza de diferentes linguagens que aliam a 
arte e a técnica: entrelaçando-as expressa a sua ideia, que geralmente interfere diretamente no espaço. 
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Obras de arte que se manifestam no mundo pela experiência percebida e sentida pelo público em seu 
espaço, criam espacialidades que significam o lugar em um todo (Figura 1): 

 

 Figura 1: MARGS-Noite dos Museus 2018 
Fonte: Celma Paese, fotografia (2018 
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No caso da mesma obra, quando objeto de exposições com diferentes curadores, o elemento clonado é a 
dialética cultural proposta pelo artista quando em sua concepção, pois esta fatalmente fará parte da 
ambiência criada pela museugrafia da proposta curatorial onde está inserida. Curadorias que utilizam obras 
de arte com diferentes meios de linguagem para criar suas ambiências, sugerem disposições espaciais que 
permitem a aproximação do público, portanto, sem dominá-lo totalmente. Derrida compara a criação 
dessas espacialidades com o desbravamento de um caminho: para todo o lugar existe um caminho que não 
é descoberto e sim, inventado pelo significado que lhe é dado por aqueles que o concebem (DERRIDA, 
2006, p. 167). Por outro lado, este mesmo caminho é constantemente reinventado pelas diferentes 
percepções que desperta nos sujeitos que o percorrem, criando assim o seu ‘lugar individual’.  

Cabe ressaltar que a ação cartográfica aqui relatada ocorreu no Centro Histórico de Porto Alegre onde 
acontecem “lugares por excelência”, como a Praça da Alfândega. Podemos observar vários exemplos de 
ressignificação da arquitetura da praça pelo desejo de seus usuários manifestando assim o conceito de 
lugar de Castello, tal a presença de significados que coexistem neste conjunto. Ao relatarmos no sítio do 
projeto de pesquisa a nossa experiência na praça ressaltamos estas qualidades: a Praça da Alfândega é um 
lugar de passagem, de encontro, de descanso, de trabalho, ou seja, um espaço de pluralidade onde é fácil 
perceber e reconhecer as ‘diferentes cidades’ que provocam o mergulho dos sujeitos envolvidos nas suas 
redes de interconexões de vivências e afetos assumirem a cidade como um espaço do por vir1. A Praça da 
Alfândega pode ser comparada ao coração pulsante de Porto Alegre. O grande jogo da aventura urbana do 
convívio é narrado e representado pelas diferentes maneiras de ver, reconhecer e viver as qualidades de 
hospitalidade das experiências humanas que compõem a sua espacialidade diária.  

Compondo o seu entorno, os museus reafirmam a vocação de ‘lugar de pluralidade’ da praça na cidade de 
Porto Alegre.  São objetos icônicos e de importância inegável, onde os contínuos processos de criação de 
lugares influenciam com propriedades magnéticas não só o entorno imediato, mas a cidade como um todo. 
São potenciais âncoras de projetos de revitalização urbana. Museus dos mais variados tipos têm sido 
utilizados como instrumentos do processo de produção e gestão dos lugares e a “crescente proliferação de 
edifícios icônicos construídos dentro de preocupações de placemaking e placemarketing está igualmente 
entrando para a história das cidades (...)” (CASTELLO & SMIDT, 2012). 

A AÇÃO CARTOGRÁFICA 

“[...] O caminho não é um método [...] O método é uma técnica, um procedimento para obter o controle do 
caminho e torná-lo viável”. (DERRIDA, 2006, p. 167)  

Derrida comenta que o pensamento é sempre um caminho: se a linguagem do pensamento não se eleva 
acima do caminho, então significa que a linguagem é um caminho. Esta é e sempre será a linguagem da 
arquitetura, a sua grande questão: o lugar, o ter lugar no espaço. O estabelecimento de um lugar que até 
então não existia, compatível com o que nele acontecerá algum dia. O lugar como acontecimento 
(DERRIDA, 2006, p. 167 e 168).  

                                                             
1Cartografias da Hospitalidade – estudos de caso: Praça da Alfândega.  
Ver em:<https://cartografiadahospita.wixsite.com/cartografia/copia-o-projeto>  
Último acesso: 15 de agosto de 2018 
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A metodologia do grupo é o caminhar somado a uma atitude de atenção que se caracteriza pelo o que 
Virginia Kastrup nomeia como ‘atenção à espreita’: flutuante, concentrada e aberta. Quando utilizada 
durante a apropriação espacial de processos cartográficos desta natureza, objetiva facilitar a atenção 
apropriada para a percepção do caminho.  O uso da atenção à espreita durante a caminhada busca evitar 
dois extremos: o relaxamento passivo e a rigidez controlada. Durante o percurso, o sujeito busca e cultiva 
virtualidades que já se encontravam dentro dele, identificando-as nas espacialidades que permeia. Assim, a 
cartografia passa de uma competência para uma performance, pois precisa ser desenvolvida como uma 
política cognitiva do envolvimento do sujeito no processo (KASTRUP, 2014, p. 48).  

 A Ação Cartográfica iniciou às 19 horas da noite fria e chuvosa do dia 19 de Maio, na Casa de Cultura Mario 
Quintana (CCMQ), tradicional espaço multicultural da cidade (Figura 2). Saindo da CCMQ, grupo caminhou 
pela Rua da Praia em direção à Praça da Alfândega, onde visitou o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(MARGS) e o Memorial do Rio Grande do Sul, sendo finalizada dentro do Museu de Comunicação Hipólito 
José da Costa.  

Na introdução deste estudo colocamos que arquiteturas que acolhem a diferentes lugares possibilitam 
diferentes pensamentos. Os edifícios visitados possuem esta característica em comum: concebidas para 
determinado fim, hoje possuem diferentes usos. O edifício da CCMQ foi concebido pelo Arquiteto Theodor 
Wiederspahn2 para ser o Hotel Magestic. 

Hoje, o primeiro edifício de concreto armado de Porto Alegre (Figura 2) acolhe o tradicional espaço 
multicultural da cidade. O edifício do MARGS foi projetado por Wiederspahn para ser originalmente a 
delegacia fiscal do estado, enquanto o Memorial do Rio Grande do Sul foi projetado pelo mesmo arquiteto 
para ser a sede dos Correios e Telégrafos. Por sua vez, o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa foi 
construído pelo Engenheiro Teófilo Borges de Barros, durante o governo Borges de Medeiros (1913-1928) 
para ser sede do jornal republicano A Federação. 

2 O arquiteto Theodor Alexander Josef Wiederspahn nasceu em 19 de fevereiro de 1878 em Wiesbaden, na Alemanha 

(...) foi o criador da primeira Escola de Artes e Ofícios (Gewerbeschule) e do primeiro Sindicato de Arquitetos e 
Construtores, ambos do Rio Grande do Sul. Foi um dos mais importantes arquitetos da história da arquitetura rio-
grandense, e entre suas principais obras em Porto Alegre estão: o Hotel Majestic, atual Casa de Cultura Mário 
Quintana; o prédio hoje ocupado pelo Museu de Artes do Rio Grande do Sul antes prédio da Delegacia Fiscal; o 

Memorial do Rio Grande do Sul, antigamente sede da Agência Central dos Correios e Telégrafos; o Edifício Ely, 
localizado próximo à Rodoviária, e abrigando hoje uma das lojas Tumelero; a antiga Faculdade de Medicina da UFRGS 
e o prédio onde funcionou a Cervejaria Brahma, hoje Shopping Total. Projetou também diversos armazéns na Rua 
Voluntários da Pátria, assim como residências, palacetes e casas comerciais (...) Faleceu em Porto Alegre em 12 de 

novembro de 1952. WIEDERSPAHN, Theo. DELFOS – espaço de documentação e memória cultural da PUC-RS. 
Disponível em: http://www.pucrs.br/delfos/?p=theo Ultimo acesso: 01/08/2018 
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Figura 2: Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) – Noite dos Museus 2018 
Fonte: Celma Paese, fotografia (2018)
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Seis pessoas do grupo se reuniram na Travessa dos Cataventos, no térreo da Casa de Cultura Mario 
Quintana. Ao perceber que a chuva continuava torrencial, o grupo optou por começar a visita subindo ao 
sétimo andar. A experiência existencial do lugar ocorreu no hall dos elevadores, onde foi lido em voz alta 
pelo grupo parte do texto ‘Errando te leio’ (PAESE, Celma, 2017) desta maneira significando-o como 
agenciador do acontecimento (figura 3).  

Figura 1 
Setimo andar da CCMQ : leitura na Noite dos Museus 2018 

Fonte: Celma Paese, fotografia (2018)
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No sexto andar, a experiência aconteceu em uma visita ao Museu de Arte contemporânea. Depois de 
percorrer a CCMQ, o grupo percebeu a chuva acalmando: era hora de caminhar pela Rua da Praia, em 
direção à Praça da Alfândega.  As percepções continuaram a significar o caminho percorrido: pessoas nos 
bares, caminhantes, moradores e comerciantes trocavam percepções com o grupo, em suas diferentes 
formas de expressar o acolher.  

Chegando à Praça da Alfândega, a primeira visita foi ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), onde 
as experiências individuais das ambiências das instalações provocavam intensas trocas de percepções entre 
grupo. 

Ao sair do MARGS, o movimento de acolhida no Memorial do Rio Grande do Sul aconteceu com um chá na 
sala da diretoria, momento bem-vindo em uma noite úmida e gelada. Nesta casa que se assume como 
espaço de memória, somava-se às exposições da Bienal, interessantíssima exposição sobre a pré-história 
riograndense. A ação durou cerca de 3 horas, sendo finalizada dentro do Museu de Comunicação Hipólito 
José da Costa, que acolhia a grande festa que deveria estar na praça, mas a chuva não deixou: um show de 
música com bandas locais era o pretexto para a grande diversão. 

ALGUMAS CONCLUSÕES DE UM TRABALHO EM ANDAMENTO 

Na experiência de apropriação dos caminhos do Centro Histórico, a ação cartográfica permeou e percebeu 
a arquiteturas com alta qualidade espacial, fato que as torna importantes agentes de criação de diferentes 
lugares. Enquanto a CCMQ acolhe uma diversidade de manifestações culturais populares no campo das 
artes, artesanato e educação, a Praça da Alfândega é um lugar já consolidado pelos significados próprios, 
construídos diariamente na diversidade de suas paisagens psicossociais que acolhem o por vir. Aos museus 
que abraçam a praça, cabe somar ao seu universo, lugares significados por diferentes expressões de arte. 
Neste cenário, a Noite dos Museus agregou-se aos lugares efêmeros constituídos pelas exposições e 
eventos durante a temporada da Bienal: potencializando diferentes situações de encontros, elas 
provocavam mudanças contínuas no significado dos espaços. Através da troca de percepções, somou-se à 
experiência existencial dos sujeitos envolvidos, a experiência do grupo, que assim re-inventava, 
ressignificava e re-construia seus lugares.  
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A CONSTRUÇÃO DA IDEIA PATRIMÔNIO MODERNO NO BRASIL, 1940 
AOS ANOS 2000 

THE CONSTRUCTION OF THE IDEA OF MODERN HERITAGE IN BRAZIL, 1940-2000 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA PATRIMONIO MODERNO EN BRASIL, 1940 A LOS AÑOS 2000 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE  

RESUMO: 
O presente artigo pretende discutir a construção da ideia de patrimônio moderno no Brasil a partir das ações do Iphan 
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Problematizando as primeiras ações de tombamento e os 
entrelaçamentos entre historiografia e patrimônio, pretende-se colocar em debate os crivos teóricos e as práticas 
discursivas do patrimônio no Brasil dos anos 1940 até os tombamentos icônicos como os da obra completa de Oscar 
Niemeyer em 2007, por ocasião de seu centenário. Pretende-se debater as suas atribuições de valor e consagrações das 
individualidades arquitetônicas.  
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; tombamentos; IPHAN.  

ABSTRACT: 
This article aims to discuss the construction of the idea of modern heritage in Brazil based on the actions of the Institute 
of National Historical and Artistic Heritage (Iphan). Problematizing the first attempts at listing historic buildings and 
sites, as well as the intertwining of historiography and heritage, it seeks to promote a debate on the theoretical lens and 
discursive practices of heritage in Brazil, focusing on a period that spans from the 1940s until landmark listings in the 
2000s – such as that of the complete works of Oscar Niemeyer in 2007, the year of his 100th birthday. In addition, it 
seeks to discuss the notions of value and the widespread acclaim of individual architectural expressions. 
KEYWORDS:  modern architecture; listings; IPHAN. 

RESUMEN: 
El presente artículo pretende discutir la construcción de la idea de patrimonio moderno en Brasil a partir de las acciones 
del Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional). 
Cuestionándose las primeras acciones declaratorias y los entrelazamientos entre historiografía y patrimonio, se pretende 
poner en discusión los tamices teóricos y las prácticas discursivas del patrimonio en Brasil, en los años 1940 hasta las 
declaraciones como patrimonio cultural icónicas como las de la obra completa de Oscar Niemeyer en 2007, con ocasión 
de su centenario. Se pretende debatir sus atribuciones de valor y consagraciones de las individualidades arquitectónicas. 
PALABRAS-CLAVE: arquitectura moderna; declaración del patrimonio cultural; IPHAN. 
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INTRODUÇÃO 

A construção da ideia de patrimônio moderno no Brasil finca raízes na tradição do movimento moderno 
nacional, que desde o Estado Novo passou a protagonizar ações de preservação por meio do instituto do 
tombamento. A arquitetura moderna, legitimada pelos seus protagonistas, figurou na listagem de bens 
tombados desde muito cedo, com muitas das obras recém-inauguradas. Desde então, o patrimônio nacional 
e suas atribuições de valor estão imiscuídos na trama da arquitetura moderna, cujas práticas foram ditadas 
por parâmetros e visões de mundo do grupo que com muita engenhosidade e talento profissional e político 
logrou realizar seu projeto de arquitetura e urbanismo junto ao Estado. Com Gustavo Capanema à frente do 
MES, os modernistas encontraram lugar no estado getulista. O Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - terá certa autonomia no âmbito das políticas gerais do período contando com pensadores 
e articuladores intelectuais do modernismo como Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
Carlos Drummond de Andrade e Lucio Costa.  Tradição e modernidade formaram unidade na defesa do 
patrimônio nacional e conformaram sua identidade. 

O patrimônio moderno construiu-se no Brasil a partir dos comprometimentos dos arquitetos modernos com 
a preservação, cujas práticas seletivas percorreram caminhos argumentativos próprios, focados da 
arquitetura de matriz corbusiana, e, servindo como argumentos de afirmação historiográfica. A arquitetura 
moderna e sua afirmação no campo cultural e arquitetônico adquirira em 1930 status de batalha durante a 
passagem de Costa pela direção da ENBA, à qual se seguiu a contenda com José Marianno Filho. A partir daí, 
passos substanciais foram dados em favor da consolidação do grupo moderno, com protagonismo costiano 
na prancheta e nas letras. A tomada de lugar no campo do patrimônio histórico e artístico nacional será 
grande fronteira conquistada pelos arquitetos modernos, conquista esta inseparável da valoração da 
arquitetura moderna. 

Se nas ações do Iphan existe íntima relação entre a arquitetura que se considerou relevante de salvaguarda 
e a escrita da história dessa mesma arquitetura, na proteção da arquitetura moderna tais relações tornaram-
se operativas. Os arquitetos modernos lançaram mão do tombamento como recurso de afirmação da 
arquitetura defendida como garantia da materialidade e prova de originalidade não só às gerações futuras, 
mas às ameaças do presente. 

A preocupação com a autenticidade e integridade das obras do movimento moderno, os critérios de seleção 
fundamentados na historiografia e nos saberes técnicos dos arquitetos e a valoração das obras monumentais 
foram referência nos tombamentos do Iphan. Os arquitetos das instituições de patrimônio no papel também 
de herdeiros da tradição, garantiam a integridade dos vestígios materiais da narrativa arquitetônica nacional 
e os tombamentos produziam a história. A valoração do movimento moderno no Iphan e, no geral, pelos 
órgãos estaduais a partir dos anos 1970, tendeu à perpetuação das práticas do “velho patrimônio”. A 
articulação discursiva dos arquitetos modernos da repartição, liderados por Lucio Costa, foi assaz poderosa 
e pregnante. A hegemonia construída pela ação inicial do Iphan foi tornada memória social e fixou na 
lembrança dada imagem tradicional de patrimônio.  

As bases de preservação que se constroem ainda nos anos 1940 e dão o lastro teórico para as preservações 
futuras. A construção de memória do moderno no Brasil se firmará nos anos 1980, no momento em que a 
crise de sua linguagem está posta. A partir da década de 1990, quando a arquitetura moderna entra na 
agenda de preocupações patrimoniais em nível internacional, a construção do moderno excepcional e 
monumental se seguirá, mesmo nas ações regionais. Obras icônicas, exaltação do passado heroico, 
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personificação dos grandes nomes e fetichização das edificações serão reforçadas pelo mundo patrimonial, 
às expensas dos muitos movimentos em favor da ampliação de conhecimento e da construção de visões 
críticas e múltiplas de suas realizações. 

AS PRIMEIRAS PRESERVAÇÕES DA ARQUITETURA MODERNA PELO IPHAN, ANOS 1940-1960 

Em termos cronológicos e estilísticos a grande maioria dos tombamentos do Iphan até os anos 1970 recaiu 
sobre edificações e cidades do período colonial formando conjunto homogêneo. As exceções a esse grupo 
de tombamentos saltam aos olhos, sendo a mais evidente a das obras do movimento moderno. Algumas 
delas eram recém-construídas ou sequer estavam finalizadas à época da proteção jurídica. O que justificaria 
o tombamento de edificações tão recentes? Sob que argumentos foram protegidas tais obras? 

Ainda que no Iphan os critérios artísticos tenham prevalecido sobre os históricos nos atos de valoração, na 
história do pensamento e das políticas patrimoniais a combinação entre fatores históricos e artísticos foi 
sempre importante. Disso decorre a surpresa inicial com o ineditismo dos primeiros tombamentos do 
moderno realizados no Brasil. Os critérios de ancianidade seguem relevantes em muitos países onde a 
necessidade de distanciamento temporal da época da construção das edificações é condição para a 
salvaguarda, o que gera empecilhos à proteção de bens do século XX. A construção da memória da 
arquitetura moderna internacional iniciou-se contemporaneamente à inauguração das obras, protagonizada 
também pelos próprios autores que se empenharam na criação de fundações que guardassem sua memória, 
como Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, e pela historiografia que exaltou as realizações do moderno. No 
Brasil, a proteção jurídica dos bens modernos atendeu aos objetivos dos arquitetos modernos que assumiram 
postos no órgão oficial de preservação, construíram as políticas e escreveram a história da arquitetura.  

Os tombamentos do Iphan de bens culturais de expressão moderna dividem-se, grosso modo, em dois 
conjuntos divididos pelos momentos em que se realizaram: o primeiro deles vai de 1947 até 1967, e o 
segundo de 1983 ao presente. A Igreja da Pampulha de Oscar Niemeyer abre o primeiro bloco de seis 
tombamentos realizados durante a gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que se encerra em 1967 com 
o reconhecimento da Catedral Metropolitana de Brasília. Um intervalo de quase 20 anos separa este último 
do tombamento da sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio de Janeiro, em 1983, ao qual se 
seguiu outra leva de reconhecimentos da arquitetura moderna, quando a instituição, a arquitetura brasileira 
e patrimônio estavam em outro momento.  

Nos primeiros tombamentos do Iphan de bens imóveis do movimento moderno a relação com da história da 
arquitetura foi pragmática. Preponderaram as inscrições de edificações indispensáveis à “trama narrativa” 
que estavam ameaçadas de inconclusão ou mutilação, garantindo-se sua permanência como provas 
materiais do moderno nacional. A justificativa para o reconhecimento precoce adivinha do fato de tais obras 
já serem monumentos que os destinariam a ser inscritos, “mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo”, 
como declarou Lucio Costa ao defender a proteção à Igreja de Pampulha. Compõem este lote de obras do 
primeiro momento a Igreja de São Francisco de Assis, o edifício do MESP, a Estação de Hidroaviões, o 
Catetinho, o Parque do Flamengo e a Catedral de Brasília. (NASCIMENTO, 2013) 

De modo geral, estes tombamentos foram guiados pela assertiva da arquitetura considerada verdadeira e na 
busca por sua consagração por meio da articulação entre historiografia e proteção jurídica, utilizada nos 
casos considerados extremos de perda eminente. Como nos demais processos da instituição deste período, 
os reconhecimentos partiram dos técnicos e não esconderam a clareza de propósitos da salvaguarda dos 
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exemplares mais importantes do momento contemporâneo. Ministério da Educação e Cultura, Igreja de São 
Francisco de Assis e Estação de Hidroaviões foram declaradas patrimônio nacional em razão de seus valores 
artísticos excepcionais, assim eleitos pelo grupo. Se no Ministério a intenção era a comemoração do feito da 
arquitetura nacional, marco inaugural da nova tradição edilícia, na igreja e na estação utilizava-se o recurso 
jurídico para a manutenção das realizações importantes do moderno ameaçadas de descaracterização.  

Por serem tão recentes à época do tombamento e suas argumentações estarem tão intimamente ligadas à 
afirmação do projeto de arquitetura em curso tais ações de salvaguarda são exemplos didáticos dos 
processos que envolvem a atribuição de valor no patrimônio cultural. Demonstram como são projetos 
socialmente construídos e atendem a propósitos particulares, no caso brasileiro daqueles anos, de 
construção da nacionalidade. A materialização da nação por meio da arquitetura perpassou as ações da 
cultura do Estado Novo e prosseguiu nos anos seguintes, quando os saberes técnicos ainda ditavam a eleição 
do patrimônio da nação.   

A partir do tombamento do Catetinho, em 1959, os pedidos de proteção de edificações modernas chegam 
ao Iphan assinados por prefeitos ou governadores interessados na continuidade física e simbólica do seu 
legado político. Encontram a instituição ensimesmada, com práticas rotineiras, e pouco afeita às sugestões 
ao patrimônio nacional, uma tarefa que afinal, por décadas, coube exclusivamente aos técnicos, não obstante 
o “tombamento voluntário” estar previsto no decreto-lei n 25. Como o Catetinho, a Catedral de Brasília e o 
Aterro do Flamengo eram também expressões do moderno nacional com características de excepcionalidade 
ou de monumentalidade e encontraram guarida no Iphan. O que parece ser mais importante é que sua 
relevância como tal é argumentada por agentes de fora da instituição, ou, ao menos, não por protagonistas 
e autores das obras. Leigos e eruditos legitimam as obras ao pedirem e assentirem com a necessidade dos 
tombamentos. Ou seja, os valores do moderno já estavam consagrados. 

O professor e conselheiro do Iphan Paulo Santos, em seu parecer sobre o Aterro do Flamengo nos dá 
dimensão do lastro do moderno e do processo de construção de sua memória nos anos 1960 que se 
evidenciará nas décadas seguintes. A aceitação para o tombamento de objeto inusitado e a argumentação 
em favor da paisagem são indícios das novidades, mas a justificativa do tombamento pela natureza grandiosa 
e excepcional da obra de Affonso Eduardo Reidy e Burle Marx cristaliza as práticas. (IPHAN, Processo de 
tombamento, n. 0748-T-64) 

Se os objetos e problemas patrimoniais começam a mudar, os valores da arquitetura moderna exaltada na 
condição de patrimônio nacional serão corroborados pelos processos de enraizamento do movimento 
conscientemente efetuados nos anos 1940 e 1950, dos quais as ações do Iphan fazem parte. A emergência 
de novas expressões arquitetônicas nos anos 1980 e os questionamentos dos “rumos” da arquitetura 
brasileira estarão constantemente acompanhados das lembranças e realizações dos modernos, agora 
exaltados como mestres. Monumentalidade e excepcionalidade serão frequentemente listados nos atributos 
das obras modernas que serão objeto de patrimonialização nos anos seguintes, sobretudo a partir dos anos 
1980, sendo justificativa e justificando o conquistado lugar de memória. 

PÓS-ANOS 1980: TOMBAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIA 

Após o tombamento da Catedral de Brasília em 1967, há um intervalo de pouco mais de uma década para 
que novos tombamentos de bens imóveis modernos aconteçam.  Nos anos 1980 chegam ao Iphan vários 
pedidos referentes à arquitetura moderna, o que de pronto transparece a mudança do perfil de atuação nos 
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“tempos de abertura” mais permeável às demandas da sociedade. Também são abertos outros processos 
pelos técnicos da instituição, mostrando o intrínseco envolvimento com seus personagens, como foram o 
Parque Hotel São Clemente e o Parque Guinle de 1984 de Lucio Costa, pedidos pela Diretoria Regional do 
Iphan no Rio de Janeiro.  

Inicialmente os processos do Parque Guinle e do Parque Hotel São Clemente são negados em análise do 
arquiteto Edgar Jacintho, que já havia dado parecer favorável ao tombamento da Associação Brasileira de 
Imprensa – ABI, questionando a validade do tombamento de bens culturais contemporâneos, juízo que 
poderia ser feito “com mais acerto pelas gerações futuras”. Sugere o equacionamento do problema por meio 
da criação de novo instituto jurídico do tombamento “ad referendum” com o prazo de carência 
correspondente a uma geração, quando seria melhor analisado (Iphan, Processo de tombamento n. 1110-T-
84 e n. 1109-T-84).  

O pedido é então estudado por Antônio Pedro de Alcântara, arquiteto do Iphan, que não duvida dos valores 
das obras de Lucio Costa, e lembra da profunda ligação do arquiteto com o Iphan: 

Louvamos a iniciativa da 6ªDR, porque parece-nos chegado o momento da SPHAN 
e do País saldar uma dívida com seu antigo servidor, desmentindo o dito popular de 
que “santo de casa não faz milagre”. (Iphan, Processo de tombamento n. 1110-T-
84) 

Pedro Alcântara não só concorda com a pertinência do tombamento das obras, fundamentando-se em 
Leonardo Benévolo e Yves Bruand, como sugere a criação de uma linha de trabalho específica sobre Lucio 
Costa e a reedição pelo Iphan do livro “Sobre Arquitetura” do Centro de Estudantes da FAU-UFRGS. A 
inovação legislativa de Jacintho é rechaçada pela arquiteta Dora Alcântara veementemente favorável ao 
tombamento, diante do inquestionável papel de Lucio Costa na história da arquitetura brasileira, e, portanto, 
inquestionável reconhecimento de “elementos significativos de sua obra como patrimônio nacional”.  Para a 
arquiteta, a dificuldade que havia no trato das obras modernas não era sua historicidade, mas a grande 
quantidade de obras de interesse, o que exigiria responder com critérios rigorosos. (IPHAN, Processo de 
tombamento n. 1110-T-84) 

Tanto Dora Alcântara quanto o conselheiro Kneese de Mello foram firmes quanto ao valor histórico das obras 
de Lucio Costa, desprendendo-se do significado meramente arquitetônico. Para o arquiteto que vinha 
discutindo o tema da valoração e historicidade da arquitetura moderna no Condephaat, não havia 
questionamentos quanto ao sentido “eterno e irreversível” do Parque Guinle e do Hotel de Friburgo. O 
arquiteto Kneese de Mello foi conselheiro responsável pelos pareceres da ABI, das casas de Warchavchik, 
das obras de Lucio Costa e de Brasília, todos favoráveis. Mostrou-se emocionado e pessoalmente envolvido 
com a causa, exaltando o feito dos colegas e a arquitetura nacional. A história canônica transparece nos 
pareces e nas citações a Le Corbusier, Yves Bruand, Lucio Costa e plêiade de realizações do grupo. (IPHAN, 
Processo de tombamento n. 1100-T-83) 

Augusto da Silva Telles - arquiteto do Iphan e professor da FAU UFRJ - é direto: não cabiam hesitações, afinal, 
o Iphan já fazia há tempos tombamentos de obras modernas. (IPHAN, Processo de tombamento n. 1110-T-
84) As práticas dos fundadores quanto à arquitetura moderna eram reiteradas nos anos 1980, acrescidas do 
sentido histórico que se pressentia. Sob a argumentação de valor inegável para a nação, dentro da lógica da 
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narrativa historiográfica consagrada, estando ameaçadas ou não de descaracterização, as obras modernas 
entraram para os livros do tombo.  

Mas, valor da arquitetura moderna brasileira pós Ministério da Educação e Cultura como patrimônio nacional 
não foi sempre inquestionável no Iphan. Além das dúvidas de Edgar Jacintho, Ayrton de Carvalho, diretor da 
regional do Recife negou, em 1986, o pedido feito pelo Governador do Estado de Pernambuco de 
tombamento do Pavilhão de Óbitos do arquiteto Luís Nunes pautado na ausência de valor histórico e de 
excepcionalidade. O processo voltou a ser analisado cerca de dez anos depois, em 1997, pelo arquiteto José 
Simões Belmont Pessôa, contundentemente favorável à proteção legal pelo Iphan. Mostrou em seu parecer 
a importância da experiência de Luís Nunes à frente da Diretoria de Arquitetura e Construção, fato de 
ressonância nacional. Fundamentado em Bruand, para quem o Pavilhão de Óbitos era “obra prima”, e em 
Brazil Builds, onde consta, José Pessôa conclui pelo tombamento imediato do bem artístico nacional como 
reconhecimento a um dos “melhores exemplares do primeiro momento da arquitetura moderna brasileira 
como a crítica já o fazia desde 1943, data da publicação de Brazil Builds”. (IPHAN, Processo de tombamento 
n. 1206-T-86) 

Ítalo Campofiorito, conselheiro-relator, foi entusiasticamente favorável ao tombamento, num parecer que 
reforçou a interpretação da primazia dos feitos do Recife, corroborado pelos autores já citados, acrescidos 
de Mindlin. Revelando seu envolvimento pessoal com o tema, confessa que o edifício lhe deu saudade de Le 
Corbusier e de Oscar Niemeyer. Os conselheiros Carlos Lemos, Joaquim Falcão, Modesto Carvalhosa e 
Roberto Cavalcanti questionaram o valor nacional da obra, lembrando as restrições de Ayrton de Carvalho 
ao tombamento, fato que é prontamente questionado por Campofiorito, sobretudo quanto à existência dos 
ditos “valores nacionais”. Na votação os conselheiros citados sugeriram pela complementação dos estudos 
e Campofiorito, Silva Telles, Suzana Sampaio, Ângelo Oswaldo e o presidente Glauco Campello votaram a 
favor do tombamento.  O desempate deu-se pelo voto de minerva do presidente e o Pavilhão inscrito no 
Livro das Belas Artes. 

Nos anos 1990 o tema da arquitetura moderna se institucionaliza no Iphan. Nesta década, a criação do 
Docomomo-Brasil em 1992 sediado na Universidade Federal da Bahia, e o progressivo interesse pelo 
modernismo culminaram na realização do Seminário Internacional em Brasília, estabelecendo-se redes que 
não pararam de se multiplicar após os anos 2000. O interesse acadêmico gerou inúmeros trabalhos 
monográficos sobre arquitetos, instituições, edifícios e personagens mostrando o feixe de concretizações da 
arquitetura brasileira no século XX. Tantos foram os trabalhos fundamentados na ideia do revisionismo crítica 
da historiografia da arquitetura brasileira que, como destacou Carlos Martins, passados tantos anos de 
referência, ele corre o risco, inclusive, de tornar-se um chavão. (MARTINS, 2011) 

Durante a gestão de Glauco Campello como presidente do Iphan na década de 1990 formou-se grupo de 
trabalho encarregado de pesquisar a obra Oscar Niemeyer. (Portaria Iphan n. 203/97) Diante da vastidão da 
sua obra em todo território nacional, fez-se um arrolamento inicial com a ajuda da Fundação Oscar Niemeyer 
e do Docomomo, optando-se pelo estudo progressivo sem prazos determinados de conclusão. Como 
resultado dos trabalhos foram abertos os processos de tombamento do CTA-Centro Tecnológico da 
Aeronáutica em São José dos Campos-SP e do Parque do Ibirapuera em São Paulo.  

A consagração da obra de Niemeyer é fato no Iphan desde suas origens nos tombamentos da gestão de 
Rodrigo Melo Franco de Andrade. E perpetuou-se deste modo nos atos administrativos que se seguiram, 
exaltando o gênio nacional e a excepcionalidade de suas obras, cujo ato mais elucidativo é o tombamento 
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em 2007 de 24 obras do arquiteto em comemoração ao seu aniversário de 100 anos. A seleção das obras a 
serem tombadas iniciou-se a partir de listagem elaborada pelo próprio autor. A opção pelos aspectos 
estético-estilísticos das edificações de Niemeyer evidencia-se no tombamento do Ibirapuera que exclui o 
parque, tratado como entorno. A separação entre cidade e obra, entre parque e edifícios monumentaliza as 
construções e as desassocia de sua história, além de não incluir os jardins, lugar de memória da cidade de 
São Paulo. (SCIFONI, 2006) 

 O incômodo com a atenção exclusiva aos grandes personagens e obras do modernismo foi externado pelo 
historiador da arte Marcos Tadeu Ribeiro, a propósito do tombamento do CTA – Centro Tecnológico da 
Aeronáutica e lembrando a negativa do conselho ao tombamento do “não-excepcional” cinema de Volta 
Redonda. Para o historiador a instituição deveria estudar o modernismo como amplo processo cultural de 
múltiplos desdobramentos e de presença em todo território nacional, não restringindo-se a bens culturais 
de maior expressão na história da arte, e atentar para outras manifestações cuja necessidade de preservação 
é igualmente relevante e testemunham a abrangência nacional do modernismo, além de refletirem as suas 
“várias fases”. 

Os tombamentos da Pampulha e, sobretudo, do município de Cataguases-MG, ambos de 1995, responderam, 
na medida do possível, a tais indagações. Na Pampulha, proteção solicitada pela Prefeitura de Belo Horizonte 
para as celebrações do centenário da cidade, atentou-se para seus espaços como memória e história da 
cidade. A poligonal de tombamento incluiu toda a Lagoa da Pampulha e o entorno ampla área do bairro, com 
a sugestão da inclusão de bens no inventário do município. Em Cataguases a proposta de tombamento feita 
em parceria pelas regionais do Iphan de Minas e de São Paulo, buscou contemplar o “sentimento moderno” 
presente na trama urbana, nos edifícios de autores consagrados, nas obras de arte e também naquilo que 
Antônio Luís Dias de Andrade chamou de “arquitetura moderna vernacular”. Para reduzir o risco de dar 
sentido apenas às obras de autores consagrados, o que não abarcaria a extensão do seu legado, a poligonal 
de tombamento tratou o problema na sua dimensão urbanística. O “caráter inconcluso” da cidade como 
“lugar de modernidade” foi contemplado no conceito de centro histórico proposto pelo arquiteto e 
corroborado pelo conselheiro-relator Ítalo Campofiorito. (IPHAN, Processo de tombamento, n. 1342-T-94) 

Foi na gestão de Campofiorito como presidente do Iphan que a proposta de tombamento de Brasília foi a 
levada a termo, inovadora no trato com o modernismo, focando no plano piloto de Lucio Costa, embora 
fundamentada nas preocupações do autor pela manutenção de sua integridade. A valoração de Brasília no 
Iphan teve início na gestão de Aloísio Magalhães quando se criou o Grupo de Trabalho para a Preservação de 
Brasília para a candidatura da cidade como Patrimônio da Humanidade.  

No início dos anos 1980 Brasília mobilizava os arquitetos brasileiros que tentavam haver-se com seu legado. 
II Inquérito Nacional de Arquitetura de 1982, havia uma pergunta sobre a importância de Brasília como 
experiência urbana. (IAB-RJ, 1982) As posições variadas e extremadas indo da exaltação da obra do “mestre 
Lucio Costa” à negação contundente mostraram o nível de mobilização que causavam e o interesse que havia 
pelos personagens e obras do moderno, que seguiam povoando imaginários e pranchetas. 

O envolvimento do Iphan com a preservação da cidade foi mais uma tomada de posição do instituto em favor 
da manutenção das “obras de arte” do século XX no momento em que as críticas eram abertas. O GT-Brasília, 
ao dar atenção especial ao Plano Piloto propunha uma “preservação dinâmica”, partindo do entendimento 
da cidade como organismo vivo, cujo projeto urbanístico ainda estava em fase de implantação. Lucio Costa, 
externando a Campofiorito suas preocupações com a eficácia da proposta para manter a cidade imune a 
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inovações e modismos, propõe a proteção de Brasília nas suas quatro escalas: a monumental, a residencial, 
a gregária e a bucólica. O documento final do Iphan estabelece a manutenção dos gabaritos e do 
parcelamento e uso do solo vigentes e corrobora a sugestão de tombamento feita por Lucio Costa, que 
embora entenda a cidade como dinâmica, corrobora a ideia de cidade como monumento. (IPHAN, Processo 
de tombamento, n. 1305-T-90) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A valoração ao movimento moderno no Iphan (também acompanhada pelos órgãos estaduais como 
Condephaat e Inepac) tendeu à perpetuação das práticas do “velho patrimônio”. Ao ligar, por meio da 
história da arquitetura, os tempos do colonial com o do moderno, este assumia o valor de obra de arte, 
atemporal e digno de preservação, coerente com a opção pelo monumental e excepcional. Conscientes nos 
anos 80 da historicidade dos anos 1940 e 1950, os técnicos das instituições de patrimônio, estudiosos e 
conselheiros entrelaçaram narrativas da história com a do patrimônio, perpetuando para as gerações futuras 
aquilo que se consagrara como boa arquitetura.  

Os limites conceituais e práticos impuseram-se frente às ampliações do patrimônio nos anos 1960 e 1970. 
Houve significativo distanciamento entre as intenções de transformação e as ações levadas a termo, fruto 
das cristalizações dos conceitos de patrimônio. As mudanças, seja nos órgãos estaduais, seja em esfera 
federal, foram proximamente acompanhadas da continuidade das políticas e do pensamento patrimonial há 
anos estabelecido. Se cumpria aos órgãos estaduais zelar pelos valores regionais, nos processos que 
envolveram a arquitetura moderna eles nem sempre foram abrigados, já que se favoreceu a proteção às 
obras excepcionais e dos grandes mestres do movimento. Em poucos casos, como no Cine 9 de Abril de Volta 
Redonda e na Casa Modernista de São Paulo a arquitetura moderna foi apropriada pela população e gerou 
pedidos de proteção que foram valorados como tais. Em menor número comparecem edificações fora do 
escopo consagrado pela vertente corbusiana da arquitetura brasileira, como nos tombamentos dos edifícios 
art déco de Goiânia, do Elevador Lacerda em Salvador e dos edifícios do Estado Novo no Rio de Janeiro. A 
articulação discursiva dos arquitetos modernos da repartição (CAVALCANTI, 2001), liderados por Lucio Costa, 
assaz poderosa e pregnante. A hegemonia construída pela ação inicial do Iphan foi tornada memória social, 
como mostra Lia Motta, e fixou na lembrança dada imagem tradicional de patrimônio. Mesmo com tantas 
transformações, os arquitetos dos órgãos de patrimônio ou fora deles buscaram representar o Brasil 
conforme idealizado por meio da atribuição estética e de características nacionais às construções 
identificadas, mesmo que não fossem exatamente coloniais. (MOTTA, 2000, p. 18-19) 

As consideráveis transformações que estão em curso mudando efetivamente o perfil do patrimônio nacional, 
como as políticas do patrimônio material, imaterial e da paisagem cultural, são fruto de longo, lento e não 
linear processo de oposição, aceitação e mutação dos modelos estabelecidos nos anos 1940 e 1950. A escolha 
historicamente determinada dos tempos de Rodrigo M. F. de Andrade pela construção “heroica” do 
patrimônio legitimou a preservação cultural no Brasil fundando a prática para a atuação presente e 
estabeleceu a imagem e os modelos para tal, os quais persistem, malgrado as mudanças políticas, sociais e 
patrimoniais transcorridas desde então. O que significa dizer que se associa, ainda hoje, a preservação a 
tombamento e a monumentos selecionados tendo por base critérios estético-estilísticos e o patrimônio 
moderno, via de regra, não foi inflexão nesta prática.  
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RESUMO:	A	relação	entre	especulação	imobiliária	e	patrimônio	tem	sido	pouco	estudada.	Por	alguma	razão,	as	consi-
derações	patrimoniais	da	produção	arquitetônica	de	meados	do	século	XIX	e	até	os	anos	1970	tenderam	a	privilegiar	a	
exploração	das	superfícies	de	contato	entre	patrimônio	e	Estado	e	 inclusive	entre	herança	e	religião,	mas	a	relação	
entre	 patrimônio	 e	 especulação	 imobiliária	 tem	 permanecido	 inexplorada.	 Este	 artigo	 apresenta	 os	 resultados	 do	
processo	 de	 inventário	 e	 registro	 de	 edifícios	 residenciais	 de	 baixa	 e	média	 altura,	 desenvolvidos	 propriedade	 por	
propriedade,	com	capital	privado	nos	bairros	de	Santiago	entre	1920-1970.	O	objetivo	é	mostrar	como	a	relação	vir-
tuosa	entre	o	capital	pequeno	e	médio	e	a	arquitetura	moderna,	levou	à	criação	de	obras	arquitetônicas	e	ambientes	
urbanos	únicos,	de	grande	valor	artístico	e	ambiental,	que	desafiam	e	questionam	os	quadros	de	referência	que	são	
convencionalmente	usados	para	pensar	sobre	o	patrimônio.		
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ABSTRACT:	The	relationship	between	real	estate	speculation	and	heritage	has	not	been	studied	 in	depth.	For	some	
reason,	 the	 heritage	 valuations	 of	 the	 architectural	 production	 of	 the	mid-nineteenth	 century	 and	 until	 the	 1970s	
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relationship	 between	 the	 small	 and	medium	 capital	 and	modern	 architecture,	 led	 to	 the	 creation	 of	 architectural	
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rence	that	are	conventionally	used	to	think	about	heritage.		
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RESUMEN:La	relación	entre	especulación	inmobiliaria	y	patrimonio	ha	sido	poco	estudiada.	Por	alguna	razón,	las	valo-
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privilegiar	 la	exploración	de	 las	superficies	de	contacto	entre	patrimonio	y	Estado	e	 incluso	entre	patrimonio	y	 reli-
gión,	pero	la	relación	entre	patrimonio	y	especulación	inmobiliaria	ha	permanecido	más	bien	inexplorada.	Esta	ponen-
cia	muestra	los	resultados	del	proceso	de	inventario	y	registro	de	edificios	de	viviendas	en	altura	baja	y	media,	desar-
rollados	predio	a	predio,	con	capitales	privados	en	comunas	de	Santiago	entre	1920-1970.	Se	trata	de	mostrar	cómo	la	
relación	virtuosa	entre	el	pequeño	y	mediano	capital	y	 la	arquitectura	moderna,	dio	 lugar	a	 la	creación	de	obras	de	
arquitectura	y	entornos	urbanos	singulares,	de	gran	valor	artístico	y	ambiental,	 los	cuales	desafían	y	plantean	un	in-
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INTRODUÇÃO2	
	

A	aparência	física	de	quase	qualquer	cidade	é	em	grande	parte	determinada	pela	qualidade	de	seus	edifí-
cios	 residenciais.	Por	uma	questão	de	quantidade,	 a	paisagem	urbana	da	maioria	das	 cidades	do	mundo	
ocidental	tem	sido	moldada	pela	soma	de	edifícios	residenciais,	que	desenham	um	pano	de	fundo	do	qual	
se	recortam	as	formas	excepcionais	de	seus	edifícios	singulares.	
	
Este	artigo	 trata	desses	edifícios	 residenciais.	Talvez	por	 fazer	parte	desse	cenário	da	cidade,	os	edifícios	
residenciais	tornam-se	anônimos	e	até	invisíveis	diante	de	nossos	olhos.	O	público	em	geral,	mas	também	o	
público	especializado	acaba	voltando	seu	olhar	para	peças	arquitetônicas	carregadas	de	excepcionalidade,	
entre	as	quais	estão	esporadicamente	certos	edifícios	e	complexos	residenciais	deliberadamente	concebi-
dos	como	monumentos3.	
	
A	paisagem	urbana	do	bairro	de	Providencia	está	também	definida	de	forma	importante	por	seus	edifícios	
residenciais.	Por	ser	um	bairro	mais	novo,	criado	apenas	em	1897,	sua	fisionomia	atual	é	resultado	do	en-
contro	entre	certas	memórias	de	seu	passado	rural	transformadas	em	elementos	urbanos4,	com	ações	ur-
banísticas	realizadas	nas	primeiras	décadas	do	século	XX5.	É	possível	afirmar	então	que	o	desenvolvimento	
urbano	 do	 bairro	 ocorreu	 praticamente	 em	 paralelo	 com	 o	 desenvolvimento	 do	 que	 é	 conhecido	 como	
Arquitetura	Moderna.	
	
A	ideia	de	que	Providencia	seria	um	laboratório	para	testar	e	experimentar	soluções	urbanas	e	arquitetôni-
cas	desenvolvidas	pela	cultura	arquitetônica	moderna	foi	a	premissa	fundamental	que	esteve	na	base	do	
curso	Projeto	de	Investigação	que	foi	proposto	aos	alunos	da	Escola	de	Arquitetura	da	Universidade	Católi-
ca	em	2014	e	que	alimentou	esta	pesquisa6.	Para	testar	essa	suposição,	a	equipe	de	professores	fez	uma	
seleção	de	edifícios	residenciais	com	base	em	três	restrições:	primeiro,	as	obras	tinham	que	estar	localiza-
das	no	bairro	de	Providencia;	em	segundo	lugar,	deveriam	ter	sido	projetadas	e	/	ou	construídas	no	período	
de	1930-1970;	e,	finalmente,	deveriam	estar	localizadas	em	terrenos	pequenos	e	médios,	isto	é,	menores	a	
um	quarto	do	tamanho	de	uma	quadra	tradicional.	
	
O	edifício	residencial	de	pequeno	a	médio	porte	tem	sido	habitualmente	desconsiderado	pelos	historiado-
res	da	arquitetura	no	Chile,	em	parte	por	causa	dessa	tendência	à	neutralidade	que	já	mencionamos	ante-

                                                
2	Este	artigo	foi	parcialmente	baseado	no	testo:	Mondragón,	Hugo	"Arquitecturas	modernas	en	la	comuna	de	Providencia.	Edificios	
residenciales	en	altura.	1930-1970"	Ilustre	Municipalidad	de	Providencia,	Santiago,	2016.	pp.	12-77.	
3	Entre	a	Primeira	e	a	Segunda	Guerra	Mundial,	a	cultura	arquitetônica	da	Europa	Central	construiu	complexos	habitacionais	para	
trabalhadores	e	empregados,	como	o	Karl	Marx	Hof	em	Viena,	que	deu	um	tratamento	monumental	à	moradia.	No	caso	de	Santia-
go,	pode-se	fazer	referência	a	complexos	habitacionais	como	a	Unidad	Vecinal	Portales	ou	a	Unidad	Vecinal	Providencia.	
4	Como	aconteceu,	por	exemplo,	com	a	Avenida	Pedro	de	Valdivia.	Para	a	transformação	da	Avenida	Pedro	de	Valdivia	de	estrada	
rural	para	avenida	urbana,	ver:	MEDINA,	Camila.	“Un	Nuevo	Perfil	para	la	Avenida	Pedro	de	Valdivia:	Reinterpretación	del	diseño	y	
composición	de	los	elementos	que	configuran	el	paisaje	de	la	acera”.	Tese	para	realizar	um	mestrado	em	Arquitectura	del	Paisaje	
UC.	Santiago,	2014	
5	Como	a	construção	dos	muros	de	contenção	do	Rio	Mapocho	que	no	final	da	década	de	1920	deu	origem	ao	Parque	Japonês	hoje	
Parque	Providencia.	Ou	a	construção	e	demolição	da	Estação	Providencia	e	a	criação	do	Parque	Bustamante	no	terreno	antes	usa-
do	para	a	linha	férrea.	
6	O	processo	de	inventário	e	registo	de	cerca	de	50	edifícios	localizados	no	bairro	de	Providencia,	foi	realizado	com	alunos	do	curso	
Projeto	de	Investigação	realizado	pelos	autores	na	Faculdade	de	Arquitetura	da	UC.	
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riormente,	 em	parte	porque	é	 considerada	uma	 importação	 cultural	 e	por	outra	parte	porque	 carrega	o	
que	alguns	consideram	um	tipo	de	"pecado	original":	ser	um	instrumento	a	serviço	da	especulação	imobili-
ária.	
	
Uma	 caricatura	 publicada	 na	 revista	 “Urbanismo	 y	 Arquitectura”	 em	1939	 já	mostrava	 esse	 desconforto	
(Figura	1).	Nela,	uma	família	-	pai,	mãe	e	filho	-	observam	à	distância	o	modo	como,	do	outro	lado	do	que	
parece	ser	um	balcão,	um	homem	vestido	com	seu	traje	de	açougueiro	corta	porções	de	edifícios	residen-
ciais	 em	altura,	 análogo	 a	 como	um	 salame	 seria	 cortado.	 Para	 acentuar	 a	 ideia	 de	mercadoria,	 um	dos	
edifícios	tem	uma	placa	no	topo	que	diz:	"10,000	x	Kl".		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	1.	Caricatura	sobre	Lei	6671	sobre	venda	por	andares	

Fonte:	Riesco,	Javier.	Revista	Urbanismo	y	Arquitectura.	Santiago	do	Chile,	N.2,	1939.	
	
	

De	acordo	com	Max	Berman	(2004,	p.88),	 foi	o	próprio	Marx	quem	chamou	a	atenção	para	a	beleza	dos	
artefatos	que	a	prática	capitalista	teria	introduzido	no	ambiente	construído	através	de	obras	como	pontes,	
canais,	hangares,	silos,	cais,	estações,	etc.	Foi	Marx	quem	apontou	com	seu	dedo	acusador	para	os	donos	
do	capital	que,	cegos	pela	cobiça,	não	tiveram	olhos	para	ver	a	beleza	que	eles	mesmos	haviam	criado	em	
sua	corrida	para	aperfeiçoar	o	processo	de	produção-distribuição-consumo.	

Cegueira	é	também	a	figura	escolhida	por	alguns	historiadores	para	 interpretar	um	dos	poucos	episódios	
da	arquitetura	moderna	que	aborda	a	relação	entre	a	especulação	imobiliária	e	arquitetura.	Nós	nos	refe-
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rimos	à	Escola	de	Chicago.	Na	maioria	dos	 relatos	históricos,	os	engenheiros	e	arquitetos	americanos	do	
final	do	século	XIX	que	inventaram	os	arranha-céus,	a	malha	estrutural	e	a	planta	livre,	permaneceram	ce-
gos	às	suas	descobertas,	por	se	comportarem	como	lacaios	no	serviço	dos	senhores	do	capital:	os	comerci-
antes	e	especuladores	imobiliários	que	reconstruíram	Chicago	após	o	Grande	Incêndio.	
	
Todos	 os	 edifícios	 que	 podem	 ser	 utilizados	 como	objetos	 de	 estudo	 para	 esta	 pesquisa	 foram	uma	 vez	
parte	de	um	negócio	imobiliário,	uma	mercadoria.	No	entanto,	como	assinalou	Berman,	Marx	já	teria	per-
cebido	o	seguinte	paradoxo:	que	os	homens	de	negócios,	movidos	apenas	pelo	desejo	de	obter	mais-valia,	
teriam	gerado	transformações	formidáveis	no	território	que,	em	alguns	casos,	teriam	dado	lugar	a	peças	de	
grande	valor	artístico	(ibid).	
	
Os	primeiros	edifícios	residenciais	em	altura	apareceram	no	bairro	de	Santiago	a	partir	da	segunda	metade	
da	década	de	1920,	como	resultado	da	conjunção	de	uma	série	de	fatores:	o	boom	econômico,	a	influência	
cultural	de	cidades	como	Chicago	e	Nova	York,	o	aumento	dos	valores	de	aluguel,	o	Plan	Brunner,	a	pro-
mulgação	da	Lei	6071	e	a	criação	dos	primeiros	parques	urbanos.	O	aparecimento	dos	primeiros	edifícios	
residenciais	em	altura	na	paisagem	urbana	de	Santiago	foi	celebrado	por	alguns	e	resistido	por	outros,	o	
que	deu	origem	a	um	debate	cultural	que,	com	nuances,	se	mantem	até	os	dias	de	hoje.7	
	
Desde	que	surgiram	pela	primeira	vez	na	paisagem	urbana	de	Santiago,	os	edifícios	residenciais	em	altura	
construídos	em	terrenos	pequenos	e	médios	despertaram	a	suspeita	dos	arquitetos,	devido	ao	impacto	que	
a	forma	da	cidade	teve	na	formalização	dos	edifícios:	"O	arquiteto,	ao	se	tornar	um	financista,	deve	muitas	
vezes	modificar	sua	concepção	em	vista	de	uma	melhor	rentabilidade.	Tarefa	muito	ingrata	e	muito	difícil	
quando	se	trata	de	terrenos	complexos	devido	à	sua	localização,	tamanho	ou	forma	"8.	

A	ideia	do	edifício	feito	à	medida	do	terreno	resultou	insignificante	para	muitos	arquitetos	modernos,	inte-
ressados	como	estavam	na	padronização	e	nas	soluções	 tipo.	A	arquitetura	 foi	 reduzida	aqui	a	um	ofício	
focado	na	resolução	eficiente	de	uma	planta	que	se	iria	aperfeiçoando	a	partir	de	sua	repetição.	Mas,	para	
os	arquitetos	modernos,	os	prédios	residenciais	foram	uma	oportunidade	para	testar	soluções	programáti-
cas,	estruturais	e	formais.	
	
Edifícios	comemorados	pelo	valor	de	seu	projeto,	como	o	Edifício	Las	Palmas	(1946)	de	Echeñique,	Landa	e	
Tagle	 (Figura	2)	ou	o	Edifício	Eliodoro	Yañez	1280	 (1967)	de	Schapira	e	Eskenazi	 (Figura	3)	 receberam	 in-
formações	 sobre	o	 terreno	em	que	estão	 localizados	para	 sua	 formalização.	 Isso	 se	 torna	mais	evidente,	
uma	vez	que	se	trata	sobre	terrenos	em	esquina	com	um	ângulo	agudo.	Geralmente,	estes	edifícios	intensi-
ficam	a	sua	condição	de	peças	de	esquina	através	da	utilização	de	uma	fachada	contínua	que	dá	origem	às	
conhecidas	"ogivas"	ou	"pontas	de	diamante".		
 	

                                                
7	Ver	“Debate	cultural:	celebración	y	resistencia	del	edificio	residencial	en	altura.	1930-1941”	em	MONDRAGON,	Hugo.	“El	discurso	
de	la	Arquitectura	Moderna.	Chile	1930-1950.	Una	construcción	desde	las	publicaciones	periódicas”	Tese	para	optar	para	o	grau	de	
Doutor	em	Arquitetura	e	Estudos	Urbanos.	Santiago	do	Chile,	2010.	Consulta	on-line.	
8	Publicado	 em	 revista	Arquitectura	 y	 Construcción	 No.	 2.	 Santiago,	 janeiro	 de	 1946.	 Publicado	 originalmente	 em	 L’Architecture	
D’Oujourd’Hui.	París,	abril	de	1935.	
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Figura	2.	Planta	do	primeiro	andar	y	planta	tipo	do	Edifício	Las	Palmas	
Fonte:	Arquitetos	Juan	Echeñique,	Carlos	de	Landa,	Ignacio	Tagle	(1946).	

Redesenhado	por:	Sánchez,	Joaquín	(2014).	
	

	
	
	
	

	
	

Figura	3.	Planta	do	primeiro	andar	y	planta	tipo	do	Edificio	Eliodoro	Yañez	1280	
Fonte:	Arquitetos	Schapira	e	Eskenazi	(1967).	
Redesenhado	por:	Franco,	Carolina	(2014).	
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Por	outro	lado,	edifícios	como	o	Edifício	Pedro	de	Valdivia	(1961)	de	Echeñique,	Cruz	e	Burchard	(Figura	4),	
localizados	em	terrenos	quadrangulares	ou	retangulares,	tendem	a	edificações	de	tipo	pavilhão	isoladas	em	
seus	quatro	lados,	o	que	permite	melhores	condições	de	iluminação	e	ventilação	natural	para	o	maior	nú-
mero	de	recintos	nas	plantas9.	
	

	
Figura	4.	Fotografia	fachada	do	Edificio	Pedro	de	Valdivia	

Fonte:	Arquitetos	Echeñique,	Cruz	e	Burchard	(1961).	Fotografia:	Blanc,	Philippe.		
Registro	Fotográfico	Arquitecturas	Modernas	en	la	comuna	de	Providencia.(2017)	

Edificios	residenciales	en	altura	1930-1970.	Santiago	de	Chile,	2017.	
	
	

Na	maioria	dos	edifícios,	a	circulação	 -	corredores	e	escadas	 -	 tem	uma	 importância	central	e	 foi	 tratada	
como	um	projeto	independente	das	outras	dependências	dos	edifícios.	Em	certos	casos,	os	corredores	fo-
ram	dispostos	no	perímetro	da	planta	e	têm	uma	expressão	na	fachada	dos	edifícios.	Isto	é	particularmente	
notório	no	edifício	de	Wijnant,	Bruna,	Perelman,	Sepúlveda	e	Calvo	(1964)	localizado	na	esquina	sudoeste	
da	interseção	das	ruas	Luís	Thayer	Ojeda	e	Av.	Providencia	(Figura	5).	Por	outro	lado,	as	escadas,	como	as	
do	edificio	Parque	Lyon	(1972),	de	Larraín,	Larraín	e	Müller,	eram	frequentemente	tratadas	como	projetos	
elementares,	carregados	de	expressividade	e	intenção	plástica	(Figura	6).	
	

                                                
9	Com	este	último	exemplo	também	corresponde	aos	edifícios	do	tipo	pavilhão:	Conjunto	Habitacional	Orrego	Luco,	Lota	2538	y	
Lota	2752.		
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Figura	5.	Elevação	Este	Edificio	Luis	Thayer	Ojeda	043	
Fonte:	Arquitetos	Wijnant,	Bruna,	Perelman,	Sepúlveda	e	Calvo	(1964)	

Redesenhado	por:	Delpero,	Natalia	(2014).	

	
	

	
	

Figura	6.	Detalhe	Escada	Edifício	Parque	Lyon	
Fonte:	Arquitetos	Larraín,	Larraín	e	Müller	(1972)	

Redesenhado	por:	Ulloa,	Camila	(2014).		
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A	forma	em	que	se	entra	aos	edifícios	foi	cuidadosamente	estudada,	talvez	porque	havia	consciência	que	
sob	o	acesso	cabe	a	responsabilidade	de	construir	a	passagem	entre	a	esfera	pública	da	cidade	e	a	esfera	
privada	dos	apartamentos.	Portanto,	ao	invés	de	ter	uma	simples	porta,	os	acessos	tendem	a	ter	certa	es-
pessura,	 geralmente	ajardinada,	que	é	necessário	atravessar	para	entrar	 aos	edifícios.	Alguns	desses	 jar-
dins,	privados	por	propriedade,	estão	abertos	ao	desfrute	do	público	em	geral10.	
	
Em	muitos	 casos,	 as	 plantas	 e	 fachadas	 dos	 edifícios	 foram	 compostas	 seguindo	 princípios	 neoclássicos	
como	simetria,	axialidade	e	ornamentação.	No	entanto,	se	fosse	possível	falar	de	uma	certa	tendência,	isso	
seria	a	des-ornamentação11	e	o	uso	de	princípios	formais	de	ordenação	baseados	em	malhas	ou	quadrícu-
las.	Esta	atitude	é	particularmente	evidente	nas	fachadas	de	alguns	edifícios,	compostas	a	partir	da	exposi-
ção	do	sistema	estrutural	de	pilares	e	viga.	Estes	desenham	no	plano	da	elevação	uma	primeira	quadrícula,	
complementada	por	uma	malha	que	rege	a	disposição	de	 janelas	e	varandas,	e	por	quadrículas	menores	
desenhadas	pelos	perfis	de	portas,	janelas,	varandas	e	terraços.	Esta	característica	é	bastante	evidente	no	
caso	 do	 edifício	 localizado	 na	 esquina	 nordeste	 da	 interseção	 entre	 a	 Rua	 Holland	 e	 a	 Av.	 Providencia	
(1953)	de	Valdés,	Castillo	e	Huidobro	(Figura	7).	

	
	

	
	

Figura	7.	Fotografia	fachada	Holanda		
Fonte:	Arquitetos	Valdés,	Castillo	e	Huidobro.(1953)	Fotografia:	Blanc,	Philippe.		
Registro	Fotográfico	Arquitecturas	Modernas	en	la	comuna	de	Providencia.(2017)	

                                                
10	Como	acontece,	por	exemplo,	com	o	jardim	do	edifício	localizado	na	esquina	do	cruzamento	das	ruas	Lota	e	Hernando	de	Aguir-
re,	ou	com	o	jardim	interior	do	edifício	localizado	na	esquina	sudeste	do	cruzamento	das	Avenidas	Providencia	e	Pedro	de	Valdivia.	
11	Esta	característica	formal	aparece	muito	claramente	nos	edifícios	Larraín	e	Conjunto	Habitacional	Orrego	Luco.	
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Embora	em	alguns	casos	o	plano	das	fachadas	tenha	simplesmente	a	espessura	da	parede,	geralmente	os	
edifícios	têm	uma	fachada	espacial.	Para	o	consegui-lo,	se	recorreu	à	utilização	de	varandas	e	terraços,	que	
aparecem	mais	à	frente	do	plano	da	fachada	ou	que	aparecem	ao	perfurar	o	mesmo	plano.	É	possível	que	
esses	espaços	intermediários	entre	interior	e	exterior,	presentes	no	Edifício	Holanda	634	(1970)	de	Hege-
dus	e	Bravo	(Figura	8),	tenham	sua	origem	na	vontade	de	construir	um	colchão	térmico	ou	um	espaço	de	
lazer,	mas	ao	mesmo	tempo,	cumprem	a	função	plástica	de	desgastar	os	perímetros	dos	edifícios	e,	assim,	
conceder	aos	mesmos	um	organicismo	dinâmico.	Ao	observar	as	fachadas	dos	edifícios,	é	possível	verificar	
um	 deslocamento	 progressivo	 da	 figuração	 neoclássica12	pela	 abstração	 geométrica13,	 que	 teve	 um	mo-
mento	intermediário	na	analogia	naval14.	
	
	

	
Figura	8.	Planta	tipo	Edifício	Holanda	634		
Fonte:	Arquitetos	Hegedus	e	Bravo.(1970).	

Redesenhado	por:	Bunster,	Alejandro	(2014).	
	
	
Os	edifícios	residenciais	em	altura	foram	o	ponto	de	chegada	de	um	longo	processo	que	começou	com	o	
questionamento	da	casa	como	forma	exclusiva	e	excludente	de	residência.	Na	verdade,	os	primeiros	edifí-
cios	residenciais	que	foram	erguidos	no	bairro	Providencia	foram,	a	rigor,	conjuntos	de	casas	em	fila	de	2	
ou	3	andares,	em	que,	al	acentuar	a	continuidade	do	plano	da	fachada,	se	perdeu	a	individualidade	de	cada	
casa.	A	ideia	da	casa	também	esteve	presente	em	alguns	edifícios	resolvidos	com	apartamentos	duplex,	nos	
quais	estes	foram	concebidos	como	casas	empilhadas,	uma	acima	da	outra.	
	
Enquanto	na	planta	dos	primeiros	andares	dos	prédios	residenciais,	 frequentemente	tentou-se	uma	com-
binação	de	usos,	preferencialmente	comerciais,	a	ideia	de	uma	planta	tipo	foi	consolidada	no	final	dos	anos	
50	e	início	dos	anos	60.	Uma	planta	tipo	foi	raramente	configurada	a	partir	da	repetição	de	um	único	tipo	
de	apartamento,	ao	contrário,	o	mais	frequente	é	a	presença	de	2,	3	e	até	4	tipos	diferentes	de	apartamen-

                                                
12	Veja	as	fachadas	dos	edifícios	Larraín	em	frente	ao	Parque	Providencia	ou	ao	Conjunto	Habitacional	Barros	Luco,	na	rua	de	mes-
mo	nome.	
13	Este	 foi	 o	 princípio	de	ordenação	 formal	 de	 fachada	mais	 utilizada.	 Pode	 ser	 visto	de	 forma	particularmente	 clara	no	edifício	
localizado	na	esquina	nordeste	da	intersecção	das	ruas	Luís	Thayer	Ojeda	e	Av.	Providencia.	
14	Veja	as	fachadas	dos	edifícios	Cooper	e	General	Holley	186.	
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tos	por	planta.	Em	alguns	exemplos	iniciais,	chama	a	atenção	o	uso	de	banheiros	que	podem	ser	acessados	
por	dois	recintos	diferentes15.	
	
Em	alguns	casos,	houve	uma	busca	evidente	de	conforto	com	base	na	incorporação	das	mais	recentes	ino-
vações	tecnológicas,	como	a	estrutura	de	concreto	armado,	aquecimento	central,	elevadores,	depósitos	de	
coleta	de	 lixo,	 incineradores,	 etc.	Paradoxalmente,	essa	ênfase	na	modernização	das	 instalações	não	en-
controu	necessariamente	ressonância	na	configuração	do	corpo	arquitetônico,	formalizado	em	certos	casos	
a	partir	de	critérios	neoclássicos16.	Também	é	evidente	a	atenção	generalizada	às	questões	relacionadas	à	
iluminação	e	ventilação	natural	dos	recintos	que	pode	ser	explicada	como	a	adesão	a	um	projeto	de	higie-
nização	de	espectro	mais	amplo.	
	
Uma	mistura	virtuosa	entre	design	e	compreensão	das	dinâmicas	comerciais	da	época,	permitiu	não	só	o	
desenvolvimento	do	perfil	 e	 caráter	de	um	dos	bairros	mais	atraentes	de	Santiago,	mas	a	exploração	de	
temas	 arquitetônicos,	 juntamente	 com	projetos	 icônicos	 de	 arquitetura	moderna	no	Chile17.	 É	 surpreen-
dente	que,	dadas	as	diversas	contribuições	disciplinares	que	estes	edifícios	residenciais	deram	ao	desenvol-
vimento	da	arquitetura	contemporânea,	eles	não	tenham	sido,	em	sua	maioria,	objetos	de	investigação	por	
uma	comunidade	científica,	nem	tenham	sido	valorizados	pelo	público	em	geral	como	parte	do	nosso	pa-
trimónio	mais	próximo.	
	
A	construção	residencial	de	baixa	e	média	altura,	desenvolvida	propriedade	por	propriedade,	com	capitais	
privados	para	as	classes	médias,	está	ausente	nos	debates	sobre	patrimônio	arquitetônico	e	urbano.	Contra	
eles	tem	jogado	o	fato	de	que,	nesses	debates,	privilegiou-se	a	valorização	patrimonial	de	grandes	comple-
xos	habitacionais	para	as	classes	populares,	desenvolvidos	por	 iniciativas	estatais,	 sob	governos	socialde-
mocratas,	como	vestígios	do	debate	sobre	moradia	no	século	XX.	
	
A	 lucrativa	 gênese	 dessa	 arquitetura	 parece	 gerar	 modéstia	 e	 uma	 predisposição	 negativa	 que	 impede	
qualquer	 tipo	 de	 valorização	 ou	 interesse	 por	 esses	 edifícios	 além	 do	 comercial.	 Essa	 mesma	 condição	
enuncia	certa	fragilidade	que	é	evidente	nesse	tipo	de	construção	em	dois	termos.	Em	primeiro	lugar,	ten-
do	surgido	como	projetos	de	habitação	coletiva,	mas	com	proprietários	 individuais,	a	coordenação	de	co-
propriedade	torna	sua	declaração	patrimonial	muito	complexa	sob	os	instrumentos	de	proteção	oferecidos	
pela	legislação	chilena.		
	
Em	segundo	lugar,	sem	proteção	efetiva	e	sujeitos	à	vontade	de	mudança	de	cada	um	de	seus	proprietá-
rios,	esses	prédios	têm	sofrido	alterações	espaciais	e	materiais	que	dificultam	a	leitura	dos	projetos	origi-
nais.	Casos	como	o	Edifício	Cooper	(1940)	de	Osvaldo	Castillo	(Figura	9)	mostram	uma	urgência	na	proteção	
desses	edifícios,	que	se	inicia	com	a	investigação	e	o	alívio	da	importância	dessas	peças	que	definem	o	bair-
ro	como	um	todo	mais	que	como	monumentos	arquitetônicos.	

                                                
15	Como	no	caso	dos	apartamentos	duplex	do	Edifício	Conjunto	Habitacional	Barros	Luco,	em	que	dois	quartos	independentes	têm	
acessos	diferentes	ao	mesmo	banheiro	compartilhado.	
16	Isto	é	muito	evidente	no	caso	do	Conjunto	Habitacional	Barros	Luco,	que	contou	com	as	mais	recentes	inovações	tecnológicas	da	
época,	como	elevador,	caldeira,	incinerador,	aquecimento	central,	que	não	parecem	acompanhar	sua	expressão	neoclássica	mais	
conservadora.	
17	Edifícios	Declarados	Monumentos	Históricos	do	Chile	foram	feitos	durante	o	mesmo	período.	Entre	eles	se	destacam:	A	Catedral	
de	Chillán	(1942-1960),	Escola	de	Direito	da	Universidade	do	Chile	(1938)	e	o	Monastério	Beneditino	(1962-1964).	
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Figura	9.	Fotografia	da	Fachada	do	Edifício	Cooper	

Fonte:	Arquiteto	Osvaldo	Castillo.(1940)	Fotografia:	Blanc,	Philippe.		
Registro	Fotográfico	Arquitecturas	Modernas	en	la	comuna	de	Providencia.(2017)	

	
	
	
Com	este	espírito,	esta	pesquisa	assume	o	grande	desafio	de	dar	conta	do	valor	desta	arquitetura,	que	se	
desdobra	modestamente	 entre	obras	 de	 arquitetura	moderna	 com	uma	 vocação	monumental	 e	 aqueles	
programas	de	residências	sociais	representadas	por	grandes	complexos	habitacionais	ou	bairros	da	classe	
trabalhadora;	para	colocá-la	em	discussões	sobre	o	patrimônio	moderno	e	dar	lugar	a	sua	real	proteção.	
	
Para	 isso,	o	entendimento	de	que	a	 relação	virtuosa	entre	arquitetura	e	 capitalismo	 tem	uma	dimensão	
patrimonial	que	pode	produzir	 sinergias	e	ativar	 silenciosamente	um	motor	de	mudança	que	beneficia	a	
cidade	é	fundamental.	Casos	exemplares	como	a	Cidade	Branca	de	Tel	Aviv,	na	qual,	juntamente	com	um	
planejamento	urbano	generoso,	é	estabelecido	o	contexto	de	crescimento	e	densificação	da	fábrica	urba-
na,	 não	 apenas	 conseguem	 o	 reconhecimento	 da	 institucionalidade	 internacional	 do	 patrimônio18,	 mas	
também	servem	como	exemplo,	para	evitar	a	opinião	generalizada	sobre	a	interação	dos	capitais	privados	
na	conformação	das	cidades.	
	
	

                                                
18	Desde	2003,	a	Cidade	Branca	de	Tel	Aviv	faz	parte	da	lista	dos	Patrimônios	Mundiais	da	UNESCO.	
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A	neutralidade	do	edifício	residencial	não	deve	ser	considerada	como	uma	fraqueza,	pelo	contrário,	é	pre-
cisamente	esse	o	seu	maior	valor.	No	"teatro	da	cidade"	existem	edifícios	que	são	chamados	a	ser	protago-
nistas	 e	 outros	 que,	 como	 no	 caso	 dos	 edifícios	 residenciais,	 desempenham	um	papel	 secundário	 e	 não	
menos	importante.	O	que	se	espera	deles	é	que	trabalhem	coletivamente	na	construção	de	unidades	urba-
nas	-	como	um	paramento,	uma	esquina,	uma	base,	um	interior	de	quadra,	um	perfil	ou	uma	silhueta,	co-
mo	acontece	com	a	maioria	dos	casos	presentes	neste	livro.	Eles	são	uma	bela	lição	de	como	arquiteturas	
trabalham	coletivamente	na	construção	da	cidade.		
	
É	tão	inaceitável	que	um	edifício	que	é	chamado	para	ser	o	protagonista	de	uma	cena	urbana	não	esteja	à	
altura	do	desafio,	como	um	edifício	residencial	que	busque	deliberadamente	atrair	a	atenção	e	reivindicar	
sua	individualidade,	negligenciando	seu	papel	como	peça	ao	serviço	da	construção	coletiva	da	cidade.	Esta	
última	é	uma	atitude	que	pode	 ser	observada	em	muitos	edifícios	 residenciais	 contemporâneos,	para	os	
quais	a	máxima	de	sua	atuação	parece	ser	"minha	propriedade,	meu	mundo".	
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EIXO	TEMÁTICO:	PATRIMÔNIO,	CULTURA	E	IDENTIDADE	

RESUMO:	
As	Grandes	Comunidades	Habitacionais	de	Santiago	nos	últimos	anos	foram	intervencionadas	a	partir	de	três	eixos	
temáticos	diferentes,	que,	quando	articulados,	constituem	uma	estratégia,	através	da	qual	eles	intervêm	tanto	no	
aparato	institucional,	quanto	no	meio	acadêmico	e	também	na	sociedade	civil.	Esses	três	eixos	de	análise	compõem,	
como	já	foi	dito,	uma	complexa	metodologia	de	recuperação	patrimonial,	que	implicitamente	-	em	alguns	casos	mais	
do	que	em	outros	-,	tem	dado	resultados	muito	bons	no	processo	de	conservação	e	revitalização	das	obras.	
	
PALABRAS-CHAVE:	Conjuntos	habitacionais,	recuperação	patrimonial,	identidade	
	
RESUMEN:	
Los	Grandes	Conjuntos	Habitacionales	de	Santiago	en	los	últimos	años	han	sido	intervenidos	desde	tres	ejes	temáticos	
diferentes,	que,	al	articularse,	constituyen	una	estrategia,	por	medio	de	la	cual	intervienen	sobre	ellos	tanto	el	aparato	
institucional,	como	entorno	académico	y	también	la	sociedad	civil.	Estos	tres	ejes	de	análisis	conforman,	como	se	ha	
dicho,	una	metodología	compleja	de	recuperación	patrimonial,	que	de	forma	implícita	-en	algunos	casos	más	que	en	
otros-,	ha	dado	muy	buenos	resultados	en	el	proceso	de	conservación	y	revitalización	de	las	obras.		
	
PALABRAS-CLAVE:	Comunidades	Habitacionais,	RECUPERAÇÃO	PATRIMONIAL,	Identidade	
	
ABSTRACT:	
The	Great	Housing	Communities	of	Santiago	in	recent	years	have	been	intervened	from	three	different	thematic	axes,	
which,	when	articulated,	constitute	a	strategy,	through	which	they	intervene	on	both	the	institutional	apparatus,	as	
an	academic	environment	and	also	civil	society.	
These	three	axes	of	analysis	make	up,	as	has	been	said,	a	complex	methodology	of	patrimonial	recovery,	which	
implicitly	-in	some	cases	more	than	in	others-,	has	given	very	good	results	in	the	process	of	conservation	and	
revitalization	of	the	works.	
	
KEYWORDS:	Housing,	Heritage	conservation,	identity	
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INTRODUCIÓN	

Los	proyectos	de	 vivienda	 colectiva	moderna	 construidos	en	Chile	entre	1940	y	1970	y	especialmente	 lo	
que	atañe	a	la	diversidad	de	tipologías	de	conjuntos,	de	tipos	de	bloques	habitacionales,	su	estructuración	
urbana,	 sus	 programas	 colectivos	 y	 estándares	 aplicados	 a	 las	 viviendas,	 fueron	 el	 reflejo	 de	 la	
transformación	político-institucional	de	Chile	en	esos	años.		

Esta	 transformación	 a	 su	 vez	 afectó,	 el	 desarrollo	 disciplinar	 de	 la	 arquitectura	 y	 el	 urbanismo.	 Todo	 lo	
anterior	 conformó	 una	 dinámica	 continua,	 donde	 cambios	 político-institucionales	 y	 el	 engranaje	 teórico	
(urbano	y	arquitectónico),	 fueron	plasmados	en	políticas	públicas	ambiciosas,	que	a	 su	vez	 resultaron	en	
proyectos	de	vivienda	económica	colectiva	que	cuestionaron	e	 innovaron	de	forma	importante	la	 idea	de	
tipología,	 la	 idea	de	 conjunto	habitacional,	 de	unidad	vecinal	o	de	 remodelación	urbana,	 su	escala	 y	por	
último	sus	estándares	de	habitabilidad.		

La	 fuerte	 crítica	 que	 se	 hizo	 durante	 las	 décadas	 del	 setenta	 y	 ochenta	 a	 la	 arquitectura	moderna,	 pero	
sobre	 todo	a	 los	proyectos	de	 vivienda	 colectiva	 construidos	durante	 las	décadas	 anteriores,	 llevó	 a	una	
condición	de	olvido	y	estigmatización	de	tales	obras.		

Sin	embargo,	en	 los	últimos	años	esta	condición	parece	haberse	modificado,	 la	creciente	sensibilidad	por	
parte	de	la	ciudadanía	hacia	los	conjuntos	habitacionales	modernos	constituye	un	importante	antecedente	
y	demuestra	la	vigencia	y	la	importancia	de	catalogarlos,	estudiarlos	y	preservarlos	tanto	en	su	dimensión	
física	 y	 espacial	 como	en	 su	dimensión	 social.	Hay	 casos	 emblemáticos	 como	el	 Conjunto	 el	 Salvador	 en	
Ñuñoa,	la	Villa	Olímpica	o	la	Villa	Frei	en	la	misma	comuna	que	constituyen	entornos	urbanos	específicos,	
reconocidos	 como	 valiosos	 por	 sus	 habitantes	 que	 a	 su	 vez	 se	 están	 involucrando	 activamente	 en	 el	
proceso	de	declaratoria	de	los	mismos.	

Los	Grandes	 Conjuntos	Habitacionales	 de	 Santiago	 en	 los	 últimos	 años	 han	 sido	 intervenidos	 desde	 tres	
ejes	temáticos	diferentes,	que,	al	articularse,	constituyen	una	estrategia,	por	medio	de	la	cual	intervienen	
sobre	ellos	tanto	el	aparato	institucional,	como	entorno	académico	y	también	la	sociedad	civil.		

El	primer	eje	de	intervención	es	la	construcción	del	valor	historiográfico	de	las	obras.	Esta	construcción	se	
enfoca	en	el	desarrollo	de	investigaciones	de	carácter	histórico,	arquitectónico	y	urbano,	que	tienen	como	
objetivo	documentar	los	proyectos	y	posicionarlos	como	parte	de	un	relato	cultural	mayor.	El	segundo	eje	
lo	 constituye	 una	 serie	 de	 incitativas	 focalizadas	 a	 la	 consolidación	 de	 la	 comunidad	 que	 habita	 estos	
entornos	 urbanos	 específicos.	 Desde	 talleres	 participativos,	 en	 los	 cuales	 se	 comparten	 experiencias	 de	
vida,	 historias	 y	 recuerdos;	 a	 verdaderas	 publicaciones	 (libros,	 folletos,	 revistas,	 páginas	 web,	 etc.)	 u	
organizaciones	comunitarias,	que	logran	afianzar	la	identidad	de	las	comunidades	que	allí	habitan.	En	estos	
relatos,	 la	 arquitectura	 y	 las	 ideas	 a	 veces	 radicales	 de	 los	 proyectos	 en	 cuestión,	 son	 el	 escenario	 de	
modelos	 de	 vida	 particulares	 profundamente	 valorados	 por	 sus	 habitantes.	 	 El	 tercer	 eje	 se	 refiere	 a	 la	
intervención	de	los	espacios	públicos	y	colectivos,	que	por	medio	del	actuar	de	programas	ministeriales	o	
de	incitativas	de	autogestión	propias	de	las	comunidades	están	aportando	a	mejorar	los	espacios	comunes	
de	las	obras.		
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Estos	 tres	 ejes	 de	 análisis	 conforman,	 como	 se	 ha	 dicho,	 una	 metodología	 compleja	 de	 recuperación	
patrimonial,	que	de	forma	implícita	-en	algunos	casos	más	que	en	otros-,	ha	dado	muy	buenos	resultados	
en	el	proceso	de	conservación	y	revitalización	de	las	obras.		

LOS	SISTEMAS	DE	PROTECCIÓN	ACTUALES	DE	LOS	GRANDES	CONJUNTOS.	

Hoy	en	día	se	multiplican	los	estudios	monográficos,	las	investigaciones	y	las	publicaciones	sobre	proyectos	
de	vivienda	colectiva	moderna	con	el	 fin	de	rescatar	el	patrimonio	que	estas	obras	significan,	y	al	mismo	
tiempo	contribuir	al	debate	actual	sobre	la	arquitectura	de	ese	intenso	periodo	histórico.	Recientemente	el	
Consejo	de	Monumentos	Nacionales	ha	publicado	el	primer	numero	de	una	colección	titulada	“CMN	casos”	
en	 la	 cual	 se	 presenta	 la	 Unidad	 Vecinal	 Portales	 como	 un	 ejemplo	 emblemático	 de	 la	 arquitectura	
moderna	en	Chile.	

Actualmente	 el	 Consejo	 de	 Monumentos	 Nacionales	 está	 trabajando	 en	 las	 operaciones	 de	 registro	 y	
protección	de	 estas	 obras	 sin	 embargo	queda	evidente	que	 las	 herramientas	 actuales	 son	 ineficientes	 al	
momento	de	proponer	estrategias	viables	de	protección	de	este	específico	tipo	de	patrimonio	construido	y	
lo	prueba	el	hecho	de	que	tan	pocas	obras	a	lo	largo	del	territorio	nacional	tiene	algún	tipo	de	protección.	

En	 la	 actualidad,	 en	 Chile,	 existen	 dos	 instrumentos	 legales	 que	 permiten	 la	 protección	 de	 un	 conjunto	
habitacional,	 uno	 es	 la	 Ley	 de	 Monumentos	 Nacionales	 Nº	 17.288	 de	 1970	 y	 el	 otro	 es	 la	 Ordenanza	
General	 de	 Urbanismo	 y	 Construcciones	 que	 es	 la	 que	 reglamenta	 la	 Ley	 General	 de	 Urbanismo	 y	
Construcciones.		

	
Figura	1:	Esquema	del	sistema	de	protección	actual	para	grandes	conjuntos	

Fonte:	elaboración	del	autor	
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La	 Ley	 de	Monumentos	 Nacionales	 considera	 dos	 tipos	 de	 declaratorias	 que	 aplican	 para	 los	 conjuntos	
habitacionales:	 la	primera	es	 la	declaratoria	de	Monumentos	Histórico	y	 la	 segunda	es	 la	declaratoria	de	
Zona	 Típica;	 cabe	 destacar	 que	 a	 cada	 una	 de	 estas	 declaratorias	 corresponde	 un	 especifico	 grado	 de	
protección	 al	 cual	 están	 asociados,	 a	 su	 vez,	 diferentes	 grados	 de	 intervención.	 Éstos	 grados	 de	
intervención	son	más	limitados	en	el	caso	del	Monumento	Histórico	y	menos	en	el	caso	de	la	Zona	Típica.	

Por	otro	 lado	 la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	define	el	 tercer	 tipo	de	declaratoria	
que	propone	un	grado	de	protección	para	 los	 conjuntos	habitacionales:	 esta	es	 la	 Zona	de	Conservación	
Histórica.		

La	ley	con	respecto	a	Monumento	Histórico	define	lo	siguiente:	

“Son	Monumentos	Históricos	 los	 lugares,	 ruinas,	 construcciones	 y	 objetos	 de	propiedad	
fiscal,	 municipal	 o	 particular	 que	 por	 su	 calidad	 e	 interés	 histórico	 o	 artístico	 o	 por	 su	
antigüedad,	 sean	 declarados	 tales	 por	 decreto	 supremo,	 dictado	 a	 solicitud	 y	 previo	
acuerdo	del	Consejo”.	(Gobierno	de	Chile,	1970,	Art.9)	

Con	 respecto	 a	 la	 definición	 de	 Zona	 Típica,	 la	 Ley	 17.288	 no	 es	 tan	 precisa	 como	 en	 el	 caso	 de	 los	
Monumentos	Históricos;	en	este	caso	el	articulo	nº	29	no	define	precisamente	los	atributos	que	debe	tener	
una	Zona	Típica	sino	más	bien	plantea	el	fin	que	debe	tener:	

“Para	el	efecto	de	mantener	el	carácter	ambiental	propio	de	ciertas	poblaciones	o	lugares	
donde	 existieren	 ruinas	 y	 edificios	 declarados	 Monumentos	 Históricos,	 el	 Consejo	 de	
Monumentos	 Nacionales	 podrá	 solicitar	 se	 declare	 de	 interés	 público	 la	 protección	 y	
conservación	 del	 aspecto	 típico	 y	 pintoresco	 de	 dichas	 poblaciones	 o	 lugares	 o	 de	
determinadas	zonas	de	ellas”.	(Gobierno	de	Chile,	1970,	Art.29)	

Es	 llamativo	 que	 una	 definición	 más	 precisa	 de	 “Zona	 Típica”	 no	 pertenezca	 a	 la	 Ley	 de	 Monumentos	
Nacionales	sino	más	bien	a	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones,	y	más	precisamente	a	la	
definición	del	término	“Zona	de	Conservación	Histórica”.	La	ordenanza	así	la	define:	

“Zona	de	conservación	histórica:	área	o	sector	identificado	como	tal	en	un	Instrumento	de	
Planificación	 Territorial,	 conformado	 por	 uno	 o	 más	 conjuntos	 de	 inmuebles	 de	 valor	
urbanístico	 o	 cultural	 cuya	 asociación	 genera	 condiciones	 que	 se	 quieren	 preservar.”	
(Gobierno	de	Chile,	1992,	Art.1.1.2)	

Anteriormente	 se	 ha	 mencionado	 cómo	 los	 valores	 señalados	 hacen	 referencia	 a	 las	 características	
ambientales	y	urbanas	de	los	conjuntos,	no	considerando	las	contribuciones,	estéticas	y	arquitectónicas	de	
las	obras	(edificios	propiamente	tales)	que	en	algunos	casos	han	significado	profundos	adelantos	técnicos	y	
materiales	para	el	país.		

Ahora	bien	si	se	considera	que	muchos	de	los	conjuntos	habitacionales	modernos	se	caracterizan	por	tener	
tanto	 valores	 arquitectónicos	 específicos	 (como	 por	 ejemplo	 un	 Monumento	 Histórico)	 como	 valores	
ambientales	 (propios	 de	 las	 Zonas	 Típicas)	 no	 queda	 tan	 claro	 que	 categoría	 de	 protección	 aplica	mejor	
para	 la	 protección	 de	 estas	 obras.	 Si	 se	 piensa	 por	 ejemplo	 en	 la	 tipología	 arquitectónica	 y	 urbana	 de	
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Unidad	 Vecinal	 -usada	 ampliamente	 en	 el	 desarrollo	 habitacional	 de	 la	 arquitectura	 moderna-	 el	 límite	
entre	valores	específicos	y	ambientales	se	hace	aún	más	difuso	al	considerar	que:		

“La	 unidad	 vecinal	 condensa	 en	 su	 estructura	 formal,	 programática	 y	 social	 aquellas	
relaciones	que,	a	escala	mayor,	se	encuentran	en	la	ciudad	que	ella	pretende	constituir.	Es	
en	 ella,	 como	 idea	 de	 organización	 urbana	 y	 proyecto	 arquitectónico,	 que	 la	
indisolubilidad	 entre	 arquitectura	 y	 urbanismo	—o	 entre	 vivienda	 y	 ciudad—	encuentra	
también	 una	 expresión	 emblemática.	 Aquí	 están	 contenidas	 todas	 las	 dimensiones	 del	
proyecto	moderno”	(BONOMO,	2009,	p.	50)	

Un	ejemplo	emblemático	del	límite	ambiguo	entre	valores	arquitectónicos	y	ambientales	lo	constituye,	por	
ejemplo,	 la	 Unidad	 Vecinal	 Portales	 construida	 en	 Santiago	 de	 Chile	 entre	 1955	 y	 1968	 por	 la	 Caja	 de	
Empleados	Particulares	y	posteriormente	la	CORVI.	

En	éste	conjunto,	como	en	mucho	otros	construidos	en	este	periodo,	es	muy	complejo	determinar	cuáles	
son	los	valores	que	priman	por	sobre	los	otros	y	que	son	meritorios	de	ser	preservados:	si	los	específicos-
arquitectónicos	por	un	lado	o	los	urbanos	ambientales	por	el	otro.	

Distinto	es	el	caso	de	la	declaratoria	de	Zona	típica	que	regula	los	espacios	públicos	de	la	zona	declarada,	
las	fachadas	de	los	edificios	y	los	antejardines,	entre	otros	aspectos.		En	este	caso	sería	factible	pensar	que	
los	conjuntos	habitacionales	pudieran	ser	declarados	en	la	categoría	de	zona	típica,	pero	en	ese	caso	sería	
importante	definir	con	precisión	el	 límite	entre	el	espacio	público	y	el	privado	que	caracteriza	 la	obra	en	
particular.	

Se	 plantea	 esta	 inquietud	 ya	 que	 estos	 conjuntos	 fueron	 pensados	 y	 proyectados	 como	 una	 gran	
copropiedad	en	la	cual	 las	áreas	no	construidas,	así	como	pasarelas,	corredores,	pasillos	y	calles	elevadas	
pertenecían	a	toda	la	comunidad.	Asimismo	en	los	casos	de	mayor	dimensión	los	conjuntos	habitacionales	
se	atravesaron	por	 calles	 vehiculares	que	 solo	 recientemente	han	 sido	desafectados	de	 la	 copropiedad	y	
han	sido	declarados	bienes	nacionales	de	uso	público.	En	 la	actualidad,	gran	parte	de	 las	áreas	comunes	
aledañas	 a	 los	 departamentos	 de	 primer	 piso	 de	 los	 bloques	 o	 las	 viviendas	 se	 han	 cerrado	 con	 rejas	
convirtiéndolas	 en	 espacios	 privados	 y	 sustrayéndolos	 indebidamente	 a	 la	 copropiedad.	 Esta	 particular	
situación	se	da	tanto	en	 la	Unidad	Vecinal	Portales,	como	en	 la	Villa	Olímpica,	también	en	 la	Villa	Frei-en	
menor	proporción-	o	en	el	conjunto	Tupac	Amaru	en	Santiago,	entre	muchas	otras	obras	a	lo	largo	de	todo	
el	país.	
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Figura	2:	Villa	Olímpica	en	Santiago	

Fonte:	Archivo	Umberto	Bonomo,	año		2012	

	

Esta	compleja	estructura	urbana	no	facilita	la	tarea	de	definir	cual	es	el	límite	entre	el	espacio	público	y	el	
privado,	y	una	posible	declaratoria	de	Zona	Típica	de	estos	conjuntos	habitacionales	debiera	hacerse	cargo	
no	 sólo	 de	 entender	 la	 situación	 actual,	 con	 respecto	 a	 este	 asunto,	 sino	 también	 debiera	 abocar	 a	
recuperar	 la	 condición	 original	 del	 proyecto,	 en	muchos	 casos	 trastocada	 por	 las	 intervenciones	 de	 sus	
habitantes.	

Como	ya	 se	mencionó,	 si	 se	 considerara	que	una	posible	declaratoria	de	Zona	Típica	pudiese	 servir	para	
proteger	un	 conjunto	habitacional,	 se	debe	 considerar	que	 se	 estarían	oficialmente	protegiendo	 sólo	 los	
valores	 ambientales	 de	 la	 obra,	 no	 reconociendo	 con	 el	 suficiente	 énfasis	 los	 valores	 específicos	 que	 la	
hacen	única	y	emblemática.		

En	 la	 actualidad	 ya	 existen	 las	 herramientas	 para	 superar	 estos	 conflictos.	 En	 este	 sentido	 la	 Zonas	 de	
Conservación	Histórica,	por	el	hecho	de	ser	figuras	de	protección	que	dependen	del	PRC,	debieran	ser	las	
encargadas	de	proteger	 las	Zonas	Típicas,	definiendo	ellas	mismas	las	características	urbanas	y	 las	alturas	
de	 los	 sectores	 aledaños	 tanto	 a	 un	 Zona	 Típica	 como	 a	 un	 Monumento	 Nacional	 conteniendo	 en	 su	
definición	los	lineamientos	de	intervención	de	una	Zona	típica	con	el	fin	de	producir	sinergias	y	mejorar	la	
protección	efectiva	de	los	inmuebles.	

El	problema	es	que	las	Zonas	de	Conservación	Históricas	al	no	estar	definidas	y	declaradas	por	decreto	de	
Ley,	 sino	 más	 bien	 por	 el	 Plan	 Regulador,	 pueden	 ser	 desafectadas	 por	 parte	 de	 las	 administraciones	
comunales	al	momento	de	formular	o	modificar	un	Plan	Regulador.		

EL	CONJUNTO	EL	SALVADOR:	UN	CASO	EMBLEMÁTICO	

El	Conjunto	del	Salvador,	mencionado	anteriormente,	representa	un	caso	emblemático	en	este	sentido.	Ha	
sido	 declarado	 Zona	 Típica	 en	 el	 año	 2010	 para	 protegerlo	 de	 la	 especulación	 inmobiliaria	 que	 afecta	 la	
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zona	y,	a	pesar	de	estar	protegido	por	la	ley,	se	ve	amenazado	por	las	posibilidades	del	PRC	que	permiten	
que	en	las	manzanas	aledañas	se	edifique	en	altura,	provocando	con	ello	un	cambio	de	escala	desmedido	
en	las	proximidades	de	los	edificios	residenciales	declarados	y	protegidos	como	Zonta	Típica.	

“El	salvador”	fue	declarado,	por	medio	del	Decreto	N°377	del	día	14/09/2012,	bajo	el	nombre	de	“Conjunto	
Empart	de	Ñuñoa”	 cabe	 señalar	que	 los	 valores	 reflejados	en	 la	 solicitud	de	declaración	de	Monumento	
Nacional	en	la	Categoría	de	Zona	Típica	son:	

	“Su	 valor	 arquitectónico:	 este	 conjunto	 habitacional	 se	 construyó	 respetando	 y	
reforzando	la	viabilidad	de	barrio;	con	un	modelo	constructivo	consistente	en	edificios	de	
cuatro	pisos,	cuyo	emplazamiento	se	adaptó	a	la	orientación	de	las	calles;	con	una	fachada	
formal	que	da	a	la	vía	pública	y	amplios	patios	interiores	que	generan	espacios	familiares	e	
íntimos,	a	escala	de	la	privacidad	de	vecinos,	con	juegos	infantiles,	bancos	y	jardines.		

Su	valor	social	y	cultural:	en	estas	viviendas	inicialmente	se	instalaron	familias	cuyos	jefes	
de	hogar	trabajaban	para	la	Caja	de	Previsión	de	Empleados	Particulares,	lo	cual	generó	un	
sentido	de	 identidad	y	pertenencia	entre	 las	 familias	 residentes.	El	envejecimiento	de	 la	
primera	generación	y	la	emigración	de	integrantes	más	jóvenes,	ha	facilitado	el	recambio	
en	 la	 composición	 de	 los	 residentes;	 desde	 fines	 de	 los	 noventa,	 han	 llegado	 jóvenes	
profesionales,	 empleados,	 artistas	 y	 microempresarios,	 en	 familia	 o	 individualmente,	
quienes	 han	 comenzado	 a	 revalorar	 su	 hábitat	 y	 a	 preocuparse	 por	 rescatar	 la	 vida	 de	
barrio.	

Su	patrimonio	en	áreas	verdes:	el	conjunto	tiene	alrededor	de	2,5	hectáreas	de	terrenos	
verdes,	 con	 amplios	 antejardines	 hacia	 las	 calles	 que	 lo	 circundan	 y	 parques	 en	 los	
interiores	de	sus	cuatro	sectores.	Un	primer	levantamiento	de	información	identificó	770	
árboles,	correspondientes	a	56	diferentes	especies,	e	innumerables	especies	de	arbustos.	

Su	 valor	 urbanístico:	 el	 conjunto	 puede	 identificarse	 como	 la	 entrada	 poniente	 de	 la	
comuna	de	Ñuñoa.	Su	edificación	y	estructura	es	fácilmente	reconocida	como	los	edificios	
rojos,	 así	 como	 es	 valorada	 su	 armonía	 con	 el	 entorno	 constructivo	 tradicional	 de	 la	
comuna,	constituido	por	 inmuebles	residenciales,	con	espacios	 interiores	propios	para	 la	
vida	familiar.	Además,	y	muy	 importante,	 la	creación	de	estos	edificios	Empart	 facilitó	 la	
institucionalización	 de	 la	 entonces	 calle	 Diagonal,	 hoy	 Avenida	 Grecia,	 que	 de	 eje	 del	
proyecto	interno	urbanístico	se	constituyó	en	importante	vía	de	comunicación	de	Ñuñoa	
hacia	poniente.”2	(GOBIERNO	DE	CHILE.	Decreto	N377(2010))	

Finalmente,	 y	 por	medio	 del	 Decreto	 arriba	 señalado,	 se	 declaró	Monumento	Nacional,	 en	 categoría	 de	
Zona	Típica	o	Pintoresca.	En	dicho	decreto	se	recogieron	los	siguientes	valores:	

“…..	 Sus	valores	urbanos,	manifestados	en	el	 conjunto	de	viviendas,	que	 responden	a	 la	
conformación	 y	 disposición	 de	 los	 bloques	 distribuidos	 e	 integrados	 a	 la	 trama	 urbana,	
que	flanquean	la	Avenida	Grecia,	y	se	constituyen	en	una	puerta	de	entrada	a	la	comuna	
de	Ñuñoa,	en	lo	que	era	parte	de	los	terrenos	de	la	Chacra	Lo	Encantada.	

																																																													
2	Solicitud	de	Declaratoria	de	el	Conjunto	El	Salvador.	
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La	conformación	de	los	espacios	entre	bloques	de	viviendas,	tiene	la	calidad	de	responder	
a	espacios	de	carácter	semi-público,	generándose	una	integración	entre	las	viviendas	y	el	
espacio	público.	Debido	a	la	proporción,	tamaño,	distanciamiento	entre	bloques,	altura	y	
morfología,	 este	 conjunto	 habitacional	 responde	 al	 prototipo	 urbano	 del	 “Hoff	 Vienés”,	
que	 sigue	 los	 modelos	 distinguibles	 en	 el	 conjunto	 de	 viviendas	 de	 Karl	 Marx	 Hoff	 en	
Viena,	Austria.	

Que	 el	 conjunto	 habitacional	 responde	 a	 una	 propuesta	 vanguardista	 para	 la	 época,	
constituyéndose	 en	 uno	 de	 los	 primeros	 conjuntos	 de	 bloques	 de	 vivienda	 residencial	
desarrollados	 en	 la	 comuna	 de	Ñuñoa,	 fruto	 de	 la	modernidad	 y	marcando	 parte	 de	 la	
historia	de	esa	comuna.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 arquitectónico,	 los	 bloques	 poseen	 una	 altura	 de	 4	 pisos,	 con	
cubierta	 de	 vertientes	 a	 4	 aguas,	 generando	 mejores	 soleamientos	 para	 los	 espacios	
intermedios.	 La	 disposición	 en	 la	 planta	 de	 cada	 bloque,	 responde	 a	 la	 geometría	 que	
determina	 el	 trazado	 diagonal.	 Lo	 anterior	 resulta	 enriquecido	 con	 las	 nueve	 distintas	
tipologías	de	bloques,	que	generan	variedad	y	calidad	a	cada	familia	que	habita	el	lugar.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 paisajístico,	 el	 conjunto	 mantiene	 unidad	 ambiental	 con	 la	
presencia	 de	 variadas	 especies	 arbóreas,	 con	 alrededor	 de	 2,5	 hectáreas	 de	 terrenos	
verdes	 que	 incorporan	 unos	 770	 ejemplares	 arbóreas	 correspondientes	 a	 56	 especies	
distintas,	todo	lo	cual	otorga	gran	calidad	natural	e	integración	a	escala	con	las	viviendas,	
posibilitando	el	uso	comunitario	de	ellas.	

Los	vecinos	del	conjunto	habitacional	son	conscientes	del	valor	que	poseen	sus	viviendas,	
logrando	una	 importante	cohesión	social,	 al	organizarse	comunitariamente	e	 interpretar	
sus	actuales	problemáticas,	favoreciendo	la	vida	de	barrio.	

Que	 en	 la	 actualidad	 el	 conjunto	 mantiene	 su	 destino	 como	 residencial	 tal	 como	 fue	
concebido	originalmente,	de	intensa	vida	social,	el	cual	es	muy	representativo	de	la	clase	
media	ñuñoina.”3	(GOBIERNO	DE	CHILE.	Decreto	N377(2010))	

Actualmente	la	comuna	de	Ñuñoa	se	rige	por	el	PRC	del	año	2007.	La	zona	delimitada	por	el	polígono	de	
protección	 del	 Conjunto	 Habitacional	 Salvador	 se	 encuentra	 catalogado	 como	 suelo	 Z-3B	 y	 rodeado	 de	
calificaciones	de	suelo	Z-3	y	Z-4M.	Estos	usos	de	suelo	suponen	varias	posibilidades	de	intervención,	pero	
todas	permiten	la	construcción	de	edificios	de	4	o	más	pisos	incluyendo	también	la	Zona	3B4	del	conjunto	

																																																													
3	Decreto	N°377	del	día	14/09/2012	
4	En	el	Plan	regulador	se	defina	la	Z-3B	de	la	siguiente	manera:	
Los	 edificios	 de	 4	 ó	más	 pisos	 que	 se	 construyan	 en	 las	 Zonas	 Z-2,	 Z-2	 A,	 Z-2	 B,	 Z-3,	 Z-3	 A,	 Z-3	 B,	 Z-4	 y	 Z-4	 B,	 (11)	 dejarán	 un	
antejardín	de	8	m	como	mínimo,	que	no	podrá	ser	utilizado	para	estacionamiento	de	vehículos.	No	obstante,	podrá	edificarse	en	
los	pisos	segundo	y	superiores	con	un	distanciamiento	mínimo	a	la	línea	oficial	de	5	m.	En	la	proyección	de	dichos	pisos	superiores	
sobre	el	antejardín	podrán	ubicarse	pilares	de	apoyo.	
En	los	terrenos	de	esquina,	las	disposiciones	del	presente	inciso	serán	exigibles	por	un	solo	frente	del	edificio.	
Sobre	 el	 terreno	 correspondiente	 al	 antejardín	 de	 5	mts	 podrán	 sobresalir	 elementos	 del	 plano	 de	 fachada	 hasta	 1,50	mts	 en	
voladizo,	 los	que	en	cada	piso	no	podrán	superar	el	30%	de	 la	 longitud	de	fachada.	Desde	nivel	de	solera	a	nivel	 inferior	de	losa	
balcón,	deberá	cumplir	con	altura	libre	mínimo	2,30m.(12)	
En	 los	 edificios	 acogidos	 a	 la	 Ley	 de	 Propiedad	Horizontal	 no	 podrán	 ser	 de	 uso	 exclusivo	 los	 antejardines	 y	 las	 áreas	 libres	 de	
esparcimiento.	
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mismo.	 	 Está	 clara	 la	 dicotomía	 existente	 actualmente	 entre	 la	 declaratoria	 de	 Zona	 Típica,	 que	 plantea	
proteger	el	conjunto,	y	el	PRC	que	permite	en	ese	mismo	predio	y	en	los	aledaños	edificaciones	en	altura,	
comprometiendo	con	eso	la	supervivencia	del	conjunto.			

	

	
Figura	3:	Zonificación	Usos	de	Suelo	del	PRC	de	Ñuñoa	del	año	2007.	Sector	del	Conjuto	el	Salvador.	

Fonte:	Ilustre	Municipalidad	de	Ñuñoa	2007.	

Esta	dicotomía	no	ha	pasado	desapercibida	por	 la	comunidad	que	se	ha	manifestado	públicamente	en	el	
diario	La	Nación	del	2	de	Enero	de	2011	con	las	siguientes	palabras:	

“Sabat,	el	corrupto	alcalde	de	Ñuñoa,	contraataca:	Como	un	“domicidio”	han	calificado	los	
vecinos	 del	 Conjunto	 Habitacional	 Salvador,	 en	 Ñuñoa,	 que	 el	 Plano	 Regulador	 de	 la	
comuna	 establezca	 que	 en	 el	 sector	 contiguo	 puedan	 construirse	 edificaciones	 de	 libre	
altura.	 Esto,	 pese	 a	 que	 la	 zona	 es	 considerada	 inmueble	 de	 conservación	 histórica	 y	
declarado	zona	típica	por	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales.	

[...]	 Pero	 la	 categoría	 de	 ZT	no	 protege	 al	 entorno	 más	 inmediato	de	 la	 presión	
inmobiliaria,	 lo	 que	 ha	 derivado	 que	 el	 barrio	 sea	 categorizado	 como	Zona	 Z3	donde	 se	
puede	 construir	libre	 altura	según	 rasante	60°,	 es	 decir,	 edificios	 de	más	 de	 15	 pisos.”5	
(Diario	La	Nación,	2	Enero	2011)	

	

																																																																																																																																																																																																										
En	 los	patios	ó	áreas	 comunes	de	 todos	 los	 conjuntos	habitacionales	que	 se	 construyan	en	 la	 comuna	se	exigirá,	 a	 lo	menos,	 la	
plantación	 de	 un	 árbol	 por	 cada	 dos	 unidades	 habitacionales	 con	 excepción	 de	 aquellos	 que	 se	 emplacen	 en	 Zona	 Z-1	 y	 la	
habilitación	 de	 7	 m2	 de	 prados	 o	 césped	 por	 cada	 unidad	 de	 vivienda.	 Debiendo	 dar	 la	 aprobación	 el	 Director	 de	 Obras	
Municipales.(13)	
En	 las	 áreas	 libres	 de	 los	 Equipamientos	 que	 se	 construyan	 en	 la	 comuna,	 se	 exigirá	 la	 plantación	 de	 un	 árbol	 cada	 dos	
estacionamientos	en	superficie.	
Para	uso	de	equipamiento	se	podrá	ocupar	máximo	un	30%	del	antejardín	para	estacionamientos.	
5http://laderechano.tumblr.com/post/2940980360/sabat-el-corrupto-alcalde-de-nunoa-contraataca-como	
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Figura	4:	Polígono	oficial	del	Conjunto	Habitacional	SALVADOR,	comuna	de	Ñuñoa,	Región	Metropolitana	(fuente:	CMN).	

Fonte:	Ilustre	Municipalidad	de	Ñuñoa.	
	

El	 caso	 del	 Conjunto	 el	 Salvador	 de	 Ñuñoa	 es	 emblemático	 en	 cuanto	 a	 la	 valoración	 por	 parte	 de	 sus	
habitantes	del	entorno	urbano	en	el	cual	viven	y	que	desean	proteger.	Lo	que	ha	sucedido	en	el	Conjunto	el	
Salvador	 ha	 sucedido	 también	 en	 la	 Villa	 Olimpica	 y	 en	 la	 Villa	 Frei.	 Los	 vecinos	 se	 han	 organizado	 y	
preparado	los	expedientes	para	que	estos	entornos	urbanos	particulares	sen	adeclarados	Zonas	Tipicas.		

Hoy	tanto	la	Villa	Olímpica	como	la	Villa	Frei	(en	u	sector	1)	están	protegidas	bajo	la	categoría	de	Protección	
de	Zona	Típica	y	esto	se	debe	principalmente	al	sentido	de	identidad	muy	profundo	de	los	habitantes	que	
reconocen	claramente	los	valores	arquitectónicos	y	urbanos	del	barrio	en	que	vivien.	

Algo	 parecido	 ha	 sucedido	 en	 la	 Villa	 Portales	 en	 la	 Comuna	 de	 Estacion	 Central	 en	 Santiago.	 Allí	 el	
Programa	Quiero	mi	Barrio	desde	el	2006	se	ha	encargado	de	recuperar	los	espacios	comunes	del	conjunto.	

EL	PROGRAMA	QUIERO	MI	BARRIO:	 FORTALECIMIENTO	DE	 LA	 IDENTIDAD	CÓMO	ESTRATEGIA	
DE	RECUPERACIÓN	URBANA.	

El	 programa	Quiero	Mi	 Barrio	 es	 una	 iniciativa	 gubernamental	 creada	 en	 el	 año	 2006	 durante	 el	 primer	
gobierno	 de	 la	 presidenta	 Bachelet	 que	 tiene	 como	 objetivo	 mejorar	 la	 habitabilidad	 de	 los	 espacios	
públicos	de	barrios	vulnerables	a	lo	largo	de	Chile.	Desde	el	2006	hasta	hoy	el	programa	ha	intervenido	más	
de	520	barrios	con	un	gasto	total	estimado	de	308	mil	millones	de	pesos	y	más	de	un	millón	de	personas	
beneficiadas.	

Desde	un	principio	el	programa	Quiero	Mi	Barrio	se	interesó	en	la	Villa	Portales	por	expresa	voluntad	de	la	
Presidencia.	 Lo	 que	 llamó	 la	 atención	 del	 público	 especializado	 fue	 el	 hecho	 de	 que	 este	 emblemático	
conjunto	 de	 viviendas	 estuviera	 en	 la	 misma	 lista	 que	 barrios	 periféricos	 y	 muy	 deteriorados	 como	 El	
Volcán	1	y	2	en	Puente	Alto,	entre	otros.	Lo	que	probablemente	motivó	la	inclusión	de	la	Villa	Portales	en	el	
primer	listado	de	200	barrios	a	intervenir	fue	el	estigma	que	tenía	este	conjunto	en	los	años	‘80	y	‘90	que	lo	
veía	como	un	barrio	peligroso	y	muy	deteriorado.	La	Villa	Portales	fue	siempre	un	caso	emblemático	dentro	
del	programa	Quiero	Mi	Barrio,	una	espina	en	el	costado,	que	generó	no	pocos	problemas	a	las	autoridades	
de	turno.		
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En	este	sentido	el	primer	evento	digno	de	mencionar	fue	la	firma	del	contrato	entre	el	programa	Quiero	Mi	
Barrio	 y	 el	 Consejo	 Vecinal	 de	 Desarrollo	 (CVD)	 que	 sellaba	 las	 futuras	 intervenciones	 a	 realizarse	 en	 el	
barrio.	 Pues	 bien,	 la	 firma	 de	 dicho	 contrato	 en	 la	 Villa	 Portales	 se	 logró	 sólo	 con	 la	 presencia	 de	
carabineros	 para	 contener	 las	 protestas	 que	 se	 habían	 generado	 entre	 la	 nueva	 estructura	 de	 gestión	 y	
participación,	 propuesta	 por	 el	 gobierno	 -el	 CVD-,	 que	 se	 superponía	 y	 al	 sistema	 de	 organización	
ciudadana	existente	en	la	villa	sin	incorporarlo.	

Desde	ese	momento	quedaba	claro	que	trabajar	en	la	Villa	Portales	no	habría	sido	fácil	y	que	el	programa	
debías	 ser	 capaz	 de	 hacer	 frente	 a	 una	 comunidad	 organizada,	 informada	 y	 culta	 que	 planteaba	 nuevos	
desafíos	de	gestión	y	de	 inclusión	participativa	que	hasta	ese	momento	se	escapaban	de	 los	mecanismos	
tradicionales	utilizados.	

Unos	de	 los	hitos	más	significativos,	y	una	 importante	buena	práctica	que	 implementó	el	programa	en	 la	
Villa	 Portales	 fue	 la	 publicación	 realizada	 por	 Francisca	 Márquez,	 Rosanna	 Forray	 y	 Camila	 Sepúlveda	
titulada	 “Unidad	Vecinal	 Portales,	Arquitectura,	 identidad	 y	patrimonio	1955-2010”	 (FORRAY,	MARQUEZ,	
SEPÚLVEDA,	2011).	 Esta	publicación,	 tuvo	 como	principal	objetivo	 fortalecer	el	 tejido	 social	 del	 conjunto	
reconstruyendo	 la	memoria	 de	 la	 Villa	 Portales	 en	 sus	más	 de	 cincuenta	 años	 de	 vida.	 Los	 testimonios,	
personales,	familiares	y	políticos	de	los	habitantes	entraban	a	formar	parte	de	un	libro,	una	publicación	que	
contenía	sus	historias	de	vidas,	ahora	legitimadas	por	la	Academia	y	el	Estado.	La	Villa	Portales	dejaba	de	
ser	 un	 lugar	 del	 cual	 huir,	 un	 barrio	 estigmatizado,	 para	 convertirse	 en	 un	 lugar	 cuyo	 valor	 patrimonial	
estaba	siendo	reconocido	y	valorado.	

El	impacto	de	esta	publicación	fue	muy	grande.	Siendo	el	primer	libro	publicado	por	el	Programa	en	ocasión	
de	su	lanzamiento	se	organizó	un	gran	evento	en	la	Villa.	Fernando	Castillo	Velasco,	uno	de	los	autores	del	
proyecto,	escribió	el	prólogo	de	la	publicación	en	la	cual	destaca	“El	libro	que	comento	no	es	más	ni	menos	
que	la	expresión	espontánea	y	libre	de	los	centenares	de	vecinos	que	residen	en	Villa	Portales,	y	que	juzgan	
su	 lugar	 de	 vida	 como	 un	 espacio	 casi	 idílico	 para	 la	 convivencia,	 la	 solidaridad	 y	 la	 amistad.”	 (FORRAY,	
MARQUEZ,	 SEPÚLVEDA,	 2011,	 p.	 8).	 Pues	 bien,	 las	 palabras	 de	 Fernando	 Castillo	 expresan	 sorpresa,	
profunda	emoción	y	orgullo	hacia	el	proyecto.	Proyecto	que	en	 la	década	de	 los	 `80	había	sido	renegado	
por	él	mismo	y	por	sus	colegas	tildándolo	cómo	un	error	urbano	y	arquitectónico.	

La	recuperación	de	la	memoria	y	de	la	identidad	del	barrio	abrió	la	puerta	al	trabajo	en	la	recuperación	de	
las	15	plazuelas	de	escala	peatonal	en	torno	a	las	cuales	se	disponen	las	casas	del	conjunto.	Las	plazuelas,	
las	 casas	 y	 los	 bloques	 residenciales	 reflejan	 las	 principales	 escalas	 urbanas	 de	 la	 ciudad	 que	 aquí	 se	
conjugan	de	forma	ejemplar.		

Históricamente	las	plazuelas,	por	tener	dimensiones	contenidas,	fueron	usadas,	cuidadas	y	mantenidas	por	
los	 habitantes	 de	 las	 casas	 colindantes.	 Con	 el	 tiempo	 las	 familias	 fueron	 ocupando	 los	 espacios	 de	 la	
copropiedad	cercando	parte	de	las	plazuelas.	Con	ello	se	desconfiguraron	los	límites	y	cambiando	el	uso	de	
público	a	jardines	de	carácter	privado.	El	programa	logró	generar	un	acuerdo	a	los	vecinos	de	la	Plazuela	el	
Peumo	para	allí	desarrollar	un	proyecto	piloto.	Esta	 intervención	fue	talmente	exitosa,	que	 logró	generar	
un	 circulo	 de	 confianza	 entorno	 al	 Programa	Quiero	Mi	 Barrio,	 permitiéndole	 de	 allí	 a	 poco	 generar	 los	
proyectos	 para	 las	 otras	 14	 plazuelas.	 Dichos	 proyectos	 que	 se	 realizaron	 por	 medio	 de	 una	 licitación	
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publica	 ganada	 por	 Cristian	 Glavic	 en	 equipo	 con	 el	 destacado	 arquitecto	 paisajista	 nacional	 Teodoro	
Fernández.		

Se	 considera	que	 las	 iniciativas	del	programa	Quiero	Mi	barrio	en	 la	Villa	Portales	 tuvieron	un	desenlace	
exitoso	 por	 las	 siguientes	 razones.	 El	 proyecto	 original	 tiene	 una	 carga	 utópica	muy	 radical	 que	 ha	 sido	
capaz	de	forjar	una	identidad	muy	potente	en	las	ya	4	generaciones	de	vecinos	que	hoy	viven	allí.		

Producto	de	esta	carga	radical,	común	también	a	los	proyectos	de	Villa	Frei	y	Villa	Olímpica,	los	habitantes	
han	generado	un	sentido	de	pertenencia	que	ha	construido	una	identidad	muy	fuente.		

Las	 investigaciones	 que	 se	 han	 realizado	 sobre	 estas	 obras	 han	 permitido	 consolidar	 el	 valor	 urbano,	
arquitectónico,	social	y	cultural	que	conforman	su	legado	y	patrimonio.	Por	último,	estas	investigaciones	y	
estudios	han	 servido	de	 insumo	para	que,	 el	 Estado,	 o	 los	mismos	 vecinos	 se	 activaran	para	 generar	 los	
caminos	para	su	protección.		

CONCLUSIONES	

El	extenso	trabajo	que	se	ha	realizado	en	cuanto	a	la		documentación,	registro	y	valorización	del	patrimonio	
constituido	por	 los	 conjuntos	habitacionales	modernos	ha	generado	 investigaciones	e	 iniciativas	que	han	
tenido	el	efecto	de	sensibilizar	la	opinión	pública	en	general	y	los	habitantes	de	las	mismas	obras	para	que	
se	den	cuenta	del	valor	que	tienen	los	espacios	que	habitan	y	de	esa	manera	contribuyan	activamente	a	la	
difícil,	onerosa	y	constante	tarea	de	mantención,	restauración	y	actualización	de	dicho	patrimonio.		

Los	 instrumentos	 de	 protección	 actuales	 no	 son	 capaces	 de	 articular	 el	 difícil	 proceso	 de	 valoración	 y	
protección	de	este	patrimonio	y	la	necesaria	actualización	de	estos	entornos	arquitectónicos	y	urbanos,	por	
lo	 que	 se	 considera	 que	 la	 nueva	 institucionalidad	 del	 patrimonio	 en	 Chile	 conformada	 por	 el	 nuevo	
Ministerio	de	las	Culturas	las	Artes	y	el	Patrimonio	deberá	transformar	el	marco	normativo	y	legal	para	la	
efectiva	protección	de	los	grandes	conjuntos	habitacionales	modernos.		

Con	respecto	a	los	mecanismos	de	protección	efectivos	para	estos	grandes	conjuntos	lo	que	queda	claro	es	
que	 sea	 cual	 sea	 el	 instrumento	 de	 protección	 que	 se	 utilice	 para	 proteger	 los	 conjuntos	 habitacionales	
modernos,	éste	no	puede	considerar	la	congelación	de	los	inmuebles	y	del	conjunto	en	general.	Además	un	
instrumento	de	protección	especifico	para	la	protección	de	los	conjuntos	habitacionales	modernos	debiera	
lograr	recoger	las	distintas	escalas	que	caracterizan	a	estas	obras.	Por	un	lado	la	escala	urbana-pública	y	por	
el	otro	la	escala	domestica	o	privada,	todo	ello	estructurado	a	partir	de	un	proyecto	“único”	y	“unitario”	lo	
que	hace	que	la	desaparición	de	algún	elemento	del	conjunto	ponga	en	riesgo	el	sentido	del	total.	Bajo	esta	
premisa	 se	 podría	 afirmar	 que	 los	 conjuntos	 habitacionales	 modernos	 funcionan	 como	 un	 “sistema”,	
concepto	aplicado	al	patrimonio	industrial,	donde	las	diferentes	partes	conforman	un	todo	entendible	y	la	
perdida	de	algún	elemento	le	resta	valor	al	total.	

Para	 concluir	 vale	 la	 pena	 destacar	 que:	 cuando	 se	 consiga	 esta	 mayor	 sinergia	 entre	 los	 diferentes	
responsables	 de	 la	 protección	 del	 patrimonio	 arquitectónico	 quizás	 se	 llegue	 a	 dar	 una	 solución	 a	 la	
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deseable	 y	 necesaria	 protección	 del	 amplio	 y	 valioso	 patrimonio	 constituido	 por	 los	 grandes	 conjuntos	
habitacionales	modernos	de	Chile.	
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WE	ARE	NOT	EASY	ARCHITECTS	

NO	SOMOS	ARQUITECTAS	FÁCILES	

EIXO	TEMÁTICO:	PATRIMÔNIO,	CULTURA	E	IDENTIDADE	
	
	

RESUMO:	
Ao	 propor,	 de	 um	 ponto	 de	 vista	 contemporâneo,	 a	 necessidade	 imprescindível	 de	 incluir,	 de	maneira	 explicita	 e	
consciente,	 a	 contribuição	 das	 arquitetas	 na	 construção	 de	 uma	 história	 da	 arquitetura	 moderna,	 mais	 justa	 e	
abrangente,	não	se	pretende	produzir	um	discurso	histórico	ao	inverso.	A	complexidade	e	enormidade	da	tarefa	de	se	
reescrever	 uma	 história	 inclusiva	 e	 diversa	 não	 admite	 soluções	 simplistas	 ou	 fórmulas	 prontas.	 Por	 isso,	 aqui	 nos	
interessa	 apenas	 apontar	 algumas	 possibilidades,	 a	 partir	 do	 foco,	 não	 exclusivo,	 mas	 igualmente	 prioritário,	 do	
reconhecimento	do	trabalho	das	arquitetas,	no	âmbito	e	como	contribuição	à	proposta	da	REDE	Chile-Brasil,	voltada	
para	o	 reconhecimento	cultural	dos	exemplares	arquitetônicos,	urbanos	e	paisagísticos	da	arquitetura	moderna	em	
ambos	países.	
PALAVRAS-CHAVE:	arquitetura	moderna;	patrimônio	moderno;	historiografia;	feminismo;	.		

ABSTRACT:	
From	a	contemporary	point	of	view	it	is	essential	and	only	fair	to	try	and	include	the	contribution	of	women	architects	
in	the	construction	of	a	more	comprehensive	history	of	modern	architecture.	The	complexity	and	enormity	of	the	task	
of	rewriting	an	inclusive	and	diverse	history	does	not	admit	simplistic	solutions	or	ready-made.	For	this	reason,	we	are	
interested	here	only	to	point	out	some	possibilities,	from	the	non-exclusive,	but	priority	focus	of	the	recognition	of	the	
work	of	the	women	architects,	as	a	contribution	to	the	research	project	“Chile-Brazil	NETWORK”,	aimed	at	the	cultural	
recognition	of	the	architectural,	urban	and	landscape	examples	of	modern	architecture	in	both	countries.	
KEYWORDS:	modern	architecture;	modern	heritage;	historiography;	feminism.			

RESUMEN:	
Desde	un	punto	de	vista	contemporáneo,	es	esencial	y	justo	intentar	e	incluir	la	contribución	de	las	mujeres	arquitectas	
en	la	construcción	de	una	historia	más	completa	de	la	arquitectura	moderna.	La	complejidad	y	la	enormidad	de	la	
tarea	de	reescribir	una	historia	inclusiva	y	diversa	no	admite	soluciones	simplistas	ni	prefabricadas.	Por	este	motivo,	
nos	interesa	aquí	solo	señalar	algunas	posibilidades,	desde	el	enfoque	no	exclusivo,	pero	prioritario,	del	
reconocimiento	del	trabajo	de	las	mujeres	arquitectas,	como	una	contribución	al	proyecto	de	investigación	"RED	Chile-
Brasil",	dirigido	en	el	reconocimiento	cultural	de	los	ejemplos	arquitectónicos,	urbanos	y	paisajísticos	de	la	arquitectura	
moderna	en	ambos	países.	
PALABRAS-CLAVE:	arquitectura	moderna;	patrimonio	moderno;	historiografía;	feminismo.	 	

																																																													
1	Este	artigo	insere-se	na	pesquisa	REDE	Chile-Brasil	apoiada	pelo	CONICYT/Chile,	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	em	Arquitetura	
e	Urbanismo	da	Universidade	Presbiteriana	Mackenzie	e	pelo	Programa	de	Excelência	da	CAPES	(CAPES	PROEX).	
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No	 recente	 filme	 francês	 “Je	 ne	 suis	 pas	 un	 homme	 facile”	 (2018)	 dirigido	 por	 Éléonore	 Pourriat,	 uma	
comédia	de	argumento	divertido	se	torna	uma	situação	desconfortável.	O	personagem	Damien,,	construído	
sobre	 clichés	 machistas,	 cabeceia	 um	 poste	 e	 acorda	 em	 um	 mundo	 ao	 contrário,	 onde	 mulheres	 dão	
cantadas	maliciosas,	 homens	 se	 depilam	 e	 sua	 contribuição	 profissional	 é	 desprezada.	 É	 constrangedor,	
propositalmente:	 perde	 o	 tom	 de	 “comédia”	 ao	 produzir	 um	 estranhamento	 completo	 e	 revelar	 as	
pequenas	e	grandes	humilhações	cotidianas	das	mulheres,	ficticiamente	transportadas	ao	mundo	reverso.	
É	repugnante:	não	desejamos	que	a	situações	se	invertam,	não	é	vingança	que	queremos...	O	filme	termina	
de	maneira	paradoxal:	vale	conferir.	E	nos	ajuda	a	estabelecer	o	tom	deste	preâmbulo.		

Ao	 propor,	 de	 um	 ponto	 de	 vista	 contemporâneo,	 a	 necessidade	 imprescindível	 de	 incluir,	 de	 maneira	
explicita	e	consciente,	a	contribuição	das	arquitetas	na	construção	de	uma	história	da	arquitetura	moderna,	
mais	 justa	 e	 abrangente,	 não	 se	 pretende	 produzir	 um	 discurso	 histórico	 ao	 inverso.	 Muito	 menos	 se	
pretende	apagar	sistematicamente	a	contribuição	dos	homens,	esquecer,	esconder	ou	diminuir	seus	nomes	
atrás	 do	 de	 suas	 companheiras,	 sócias	 e	 colaboradoras.	 Tampouco	 se	 deseja	 incluir	 apenas	 aquelas	
atividades	profissionais	e	projetuais	consideradas	“tipicamente	femininas”.	O	objetivo	não	é	construir	um	
mundo	 invertido;	 tampouco	se	deseja	entrar	de	 favor	pela	porta	dos	 fundos.	Deseja-se	contribuir	para	a	
paulatina	construção	de	uma	outra	história	mais	abrangente	e	atualizada,	tendo	plena	consciência	de	que,	
por	mais	que	nos	esforcemos,	o	trabalho	nunca	estará	definitivamente	completo.	Entende-se	que	hoje	essa	
atitude	 de	 revisão	 inclusiva	 parece	 ser	 possível	 graças	 ao	 conhecimento	 já	 acumulado	 pela	 produção	
acadêmica	 recente,	 que	 tem	 mapeado	 protagonistas	 esquecidas,	 reconhecido	 contribuições	
desvalorizadas,	recuperado	e	trazido	à	luz	valores	antes	não	apreciados.	Este	crescente	esforço	pode	ajudar	
a	 construir	 novas	 perspectivas,	 novos	 olhares	 sobre	 os	 legados	 do	 passado.	 E	 pode,	 igualmente,	
fundamentar	as	bases	para	uma	atuação	mais	equilibrada	e	justa	em	face	dos	problemas	contemporâneos.	

A	 complexidade	 e	 enormidade	 da	 tarefa	 de	 se	 reescrever	 uma	 história	 inclusiva	 e	 diversa	 não	 admite	
soluções	simplistas	ou	 fórmulas	prontas,	mas	 lucidez	e	 rigor.	Por	 isso,	aqui	nos	 interessa	apenas	apontar	
algumas	possibilidades,	a	partir	do	foco,	não	exclusivo,	mas	igualmente	prioritário,	do	reconhecimento	do	
trabalho	das	arquitetas.	Ademais,	 nos	 interessa	especialmente	o	 caso	da	arquitetura	moderna	do	 século	
20,	 tema	 de	 trabalho	 da	 proposta	 da	 REDE	 Chile-Brasil2,	 voltada	 para	 o	 reconhecimento	 cultural	 dos	
exemplares	arquitetônicos,	urbanos	e	paisagísticos	da	arquitetura	moderna.	A	iniciativa	visa	a	produção	de	
critérios	objetivos	para	sua	valorização	e	preservação,	entendendo-os	como	parte	de	uma	dimensão	ativa	
da	construção	do	patrimônio	e	identidade	cultural	das	diversas	culturas	e	comunidades	que	compõem	um	
país.	 Entretanto	 até	 pouco	 tempo,	 como	 se	 sabe,	 esse	 reconhecimento	 vinha	 baseando-se	
fundamentalmente	em	narrativas	históricas:	consagradas	porém	parciais,	por	não	conterem		considerações	
satisfatórias	e	 claras	 sobre	a	participação	e	 contribuição	das	mulheres	arquitetas.	 Entende-se	portanto	a	
relevância	 desta	 reflexão	 como	 parte	 da	 vontade	 de	 não	 seguir	 cometendo	 as	mesmas	 omissões	 ou	 os	
mesmos	enganos	metodológicos	de	 sempre.	Para	 isso,	 será	 fundamental	 considerar	outras	 fontes,	 talvez	
menos	consagradas,	mas	 indispensáveis	do	ponto	de	vista	da	produção	real	da	arquitetura	e	sua	cultura,	
que	apontam	necessariamente	para	o	reconhecimento	do	trabalho	das	arquitetas	modernas.	Nesse	marco,	

																																																													
2	Projeto	de	pesquisa	“Theoretical	Debate	and	Historical	Construction.	The	architectural	heritage	of	modernity	in	Chile	and	Brazil”,	
CONICYT/Chile	código	REDES170046,vigência	2018-9,	coordenado	pelo	Prof.Dr.	Hugo	Mondragón	(UPC-Santiago,	Chile),	com	a	
participação	de	professores/as	doutres/as	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	
Presbiteriana	Mackenzie,	São	Paulo	e	do	Programa	de	Pós	Graduação	em	Urbanismo	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro.			
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este	artigo	discutirá	algumas	questões,	propondo	alguns	rumos	metodológicos,	buscando	contribuir	para	a	
necessária	revisão	das	construções	historiográficas	e	das	questões	sociais	nelas	implícitas.		

A	 história,	 a	 sociologia,	 as	 letras,	 já	 vêm	 há	 décadas	 estudando	 a	 posição	 feminina	 na	 vida	 social	 e	 na	
produção	econômica,	cultural	e	política.	Estudos	como	“Women	in	Latin	American	History:	Their	Lives	and	
Their	Views”	(Hahner,	1976)	e	“Latin	American	Women”	(Lavrin,	1978),	foram	pioneiros	na	construção	de	
visões	gerais	acerca	das	 condições	de	vida,	 trabalho	e	os	papéis	 sociais	 tipicamente	desempenhados	por	
mulheres.	Entretanto,	a	contribuição	das	arquitetas	permanece	ainda	pouco	estudada.	Francesca	Hughes	já	
notou	que,	comparado	com	outros	 territórios	profissionais,	a	arquitetura	é	um	campo	excepcionalmente	
lento	 para	 mudar:	 “Se	 considerarmos	 a	 arquitetura	 como	 uma	 construção	 cultural,	 ao	 mesmo	 tempo	
receptáculo	 e	 resíduo,	 não	 podemos	 senão	 indagar	 o	 que	 esta	 sintomática	 ausência	 sugere	 sobre	 nossa	
cultura	e	as	regras	que	regem	sua	produção”	(HUGUES,	1996,	p.xi).		

Em	 trabalho	 pioneiro,	 Gwendolyn	 Wright	 (1977)	 compreende	 que	 a	 atuação	 das	 arquitetas	 pode	 ser	
encontrada	 em	muitas	 diferentes	 atividades	 profissionais,	 e	 propõe	 pelo	 menos	 quatro	 categorias,	 que	
também	parecem	ter	validade	no	caso	latino-americano:	1)	a	arquiteta	excepcional,	que	sacrificando	a	vida	
pessoal,	 casamento,	 filhos,	 etc.,	 e	 trabalhando	 arduamente,	 alcançou	 um	 grau	 de	 reconhecimento	
incomum	 para	 uma	 mulher	 de	 seu	 tempo,	 comparável	 ao	 de	 um	 homem	 excepcional;	 2)	 a	 projetista	
anônima,	 que	 trabalhava	 em	 escritórios	 de	 outros	 arquitetos,	 tolerando	 a	 discriminação	 e	 a	 falta	 de	
reconhecimento	do	mérito	de	seu	trabalho,	conciliando	com	dificuldades	profissão,	casamento	e	serviços	
domésticos;	3)	a	profissional	adjunta,	 interessada	no	aspecto	social	do	ambiente	construído,	atuando	em	
outros	 caminhos	da	arquitetura	 como	historiadora,	 critica,	 escritora,	 jornalista,	 etc.;	 4)	 a	profissional	das	
reformas	sociais,	com	ou	sem	formação	em	arquitetura,	que	se	dedicou	a	buscar	alternativas	de	habitação	
e	cidadania	para	excluídos	e	marginalizados.	Estas	quatro	categorias	ajudam	a	identificar	profissionais	que	
sob	 outras	 lentes	 de	 busca	 ficariam	 invisíveis,	 reconhecendo	 o	 valor	 de	 suas	 contribuições.	 Ademais,	 se	
mostraram	 úteis	 na	 interpretação	 dos	 dados	 obtidos	 pelo	 levantamento	 internacional	 “Women	 in	
Architecture	1975-2015”3.		

No	 levantamento	 realizado	 no	 contexto	 latino-americano	 por	 Lima	 (1999),	 a	 insuficiente	 base	 de	 dados	
publicados	 sobre	 impunha	 o	 problema	 metodológico	 de	 como	 considerar	 o	 trabalho	 das	 projetistas	
anônimas,	 das	 profissionais	 adjuntas	 e	 das	 reformistas	 sociais.	 A	 varredura	 daquela	 pesquisa	 incluiu	 a	
consulta	a	vários	“Índices	de	Arquitetura”,	para	detectar	arquitetas	em	quaisquer	das	categorias	apontada,	
complementada	pela	consulta	física	aos	periódicos	para	verificar	menções	ocultas,	pois	frequentemente	os	
nomes	de	arquitetas/os	podiam	estar	indicados	apenas	por	iniciais.		

E	assim	se	explica	o	título:	as	arquitetas,	mesmo	buscando-nos	com	afinco,	não	somos	fáceis	de	encontrar.		

																																																													
3	O	Seminário	Internacional	WOMEN	IN	ARCHITECTURE.	AD	1975	foi	organizado		em	maio	de	2015	e,	Valencia,	Espanha,	para	
comemorar	os	40	anos	da	edição	histórica	da	revista	inglesa	AD	sobre	o	tema.	Os	resultados	estão	sendo	publicados	no	website		
https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/,	organizado	pela	Universidade	Politécnica	de	Valencia,	Escola	Técnica	Superior	
de	Arquitetura,	aos	cuidados	dos	professores	Eva	Alvarez	e	Carlos	Gómez	e	equipe	de	estudantes.	
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Essa	 dificuldade	 ainda	 existe,	mas	 o	 panorama	 vem	mudando.	O	 esforço	 das	 organizadoras	 da	 pesquisa	
"Um	 dia	 uma	 arquiteta"4	 e	 de	 outras	 ações	 de	 visibilização	 das	 mulheres	 arquitetas	 na	 Argentina,	 na	
América	Latina	e	no	mundo	têm	colaborado	para	trazer	à	luz	o	que	estava	velado,	ou	não	explicito,	sobre	o	
tema.	Um	número	cada	vez	maior	de	arquitetas	têm	aparecido	nas	páginas	dos	manuais	e	compêndios	de	
arquitetura.	 Uma	 quantidade	 crescente	 de	 números	 monográficos	 de	 revistas	 e	 livros	 dedicados	 a	
arquitetas	também	pode	ser	constatada.		

Entretanto,	 cabe	 fazer	 algumas	 observações	 a	 respeito	 dessas	 recentes	 aparições	 das	 arquitetas	 nas	
páginas	 especializadas	 em	 arquitetura.	 Como	 aponta	 Lima	 (2004),	 as	 referências	 às	 arquitetas	 que	
trabalharam	 até	 as	 décadas	 de	 1960-70,	 salvo	 honrosas	 exceções,	 continuam	 eclipsadas	 pelo	 destaque	
quase	 exclusivo	 dado	 a	 seus	 parceiros,	 e	 quando	 comparecem,	 muitas	 vezes	 são	 nomeadas	 como	
“colaboradoras”	 (quando	 de	 fato	 são	 coautoras),	 ou	 apenas	mencionadas	 na	 ficha	 técnica,	 mas	 não	 no	
corpo	principal	do	texto.	Também	é	comum	contornar-se	a	questão	com	a	inclusão	de	um	capítulo	à	parte,	
dedicado	 “às	mulheres	 na	 arquitetura”,	 como	 se	 	 a	 contribuição	 das	 arquitetas	mulheres	 se	 tratasse	 de	
uma	 de	 curiosidade	 episódica	 em	 contraponto	 menor.	 Quando	 as	 arquitetas	 contemporâneas	
comparecem,	 esporadicamente,	 em	 publicações	 monográficas,	 acontecem	 com	 frequência	 dos	 artigos	
serem	 acompanhados	 por	 comentários	 surpresos,	 do	 tipo	 “cada	 vez	 mais	 mulheres	 se	 destacam	 na	
arquitetura”;	que	se	bem	possa	apontar	para	um	problema	existente,	não	dá	conta	de	esclarecer	o	porquê	
dessa	presença	só	estar	ocorrendo	agora,	quando	de	fato	a	participação	de	mulheres	na	arquitetura	já	está	
consolidada	pelo	menos	desde	finais	do	século	19.	Em	outros	termos:	quando	comparece,	a	presença	de	
mulheres	arquitetas	não	necessariamente	altera	estruturalmente	o	discurso	arquitetônico,	e	nem	sempre	
trata	 suas	 obras	 de	 maneira	 paritária	 (com	mesmo	 destaque	 e	 importância	 das	 demais).	 Finalmente,	 a	
análise	 das	 obras	 e	 da	 trajetória	 profissional	 das	 arquitetas	 é	 apresentada	 adotando-se	 um	 modelo	
antropocêntrico,	 de	 exaltação	 das	 qualidades	 consideradas	 “masculinas”	 como	 fórmula	 para	 assegurar	
certo	destaque	à	obra	das	arquitetas.		

De	qualquer	maneira,	já	não	é	mais	possível	seguir	ignorando	as	“novas”	informações	disponibilizadas	por	
pesquisas	 variadas	 sobre	 a	 atuação	 das	 arquitetas	 mulheres,	 no	 mundo	 contemporâneo	 e	 no	 período	
moderno,	acumuladas	por	um	sem	número	de	pesquisas	e	estudos,	cuja	quantidade	e	abrangência	tenderá	
a	 crescer	 nos	 próximos	 anos.	 Esse	 aumento	 de	 conhecimentos	 é	 bem	 vindo,	 e	 várias	 possibilidades	 se	
apresentam	 sobre	 como	 incorporá-lo	 nas	 narrativas	 historiográficas.	Um	 caminho	 inicial	 simples	 é	 a	
"inclusão"	 nos	 relatos,	 vigentes	 e	 futuros,	 de	 capítulos	 específicos	 sobre	 "a	 contribuição	 das	mulheres".	
Uma	possibilidade	é	a	construção	e	celebração	das	"heroínas",	em	contraponto	aos	“heróis”	da	arquitetura	
moderna	 (e	 que	 já	 vem	 ocorrendo).	 Outra	 possibilidade	 complementar,	 menos	 frequente	 porque	
trabalhosa,	 embora	 indubitavelmente	 necessária,	 é	 a	 inserção	 dos	 dados	 faltantes	 sobre	 as	 mulheres	
arquitetas	coautoras	e	colaboradoras	–	o	que	exigiria	a	revisão	completa	de	quase	cada	linha	das	histórias	
da	arquitetura	existentes,	inclusive	revelando-se	os	casos	em	que	elas	são,	de	fato,	as	autoras	principais.		

																																																													
4	A	iniciativa	“UN	DÍA	UNA	ARQUITECTA”	tem	por	objetivo	visibilizar	a	contribuição	das	arquitetas	em	diferentes	facetas:	projetos	
de	arquitetura,	urbanismo	e	paisagismo,	tecnologia,	curadoria	e	publicações,	produção	artística,	política,	gestão	do	Habitat	social,	
teoria	e	ensino.	Organizado	por	Cecilia	Kesman,	Florencia	Marciani,		Inés	Moisset,	Gueni	Ojeda		(Argentina),		Zaida	Muxí	(España)	
e	Daniela	Arias	(Uruguay-España),	conta	com	o	apoio	de	dezenas	de	redatoras/es	voluntárias/os.	
https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/		

6780



	

Todos	esses	caminhos	são	possíveis,	necessários,	e	não	excludentes	entre	si.	E	evidentemente,	 	mesmo	a	
inserção	 nas	 historiografias	 canônicas	 por	meio	 de	 “capítulos	 à	 parte”	 é	 importante.	 Entretanto,	 e	 sem	
desmerecer	esse	esforço,	é	imperioso	observar	que,	do	ponto	de	vista	dos	estudos	acadêmicos	ligados	às	
recentes	teorias	feministas,	este	não	é	um	formato	muito	eficiente	de	 inclusão	do	trabalho	das	mulheres	
nos	 sistemas	de	construção	do	conhecimento.	Primeiro,	porque	 tende	a	gerar	a	 sensação	que	apenas	 se	
está	atendendo	a	uma	exigência	“politicamente	correta”,	reclamada	de	modo	estridente	por	um	grupo	de	
feministas	radicais	–	restringindo	o	valor	dessa	iniciativa	e	fragilizando	sua	importância	e	seriedade.	Limitar-
se	 a	 inserir	 a	 contribuição	 das	 arquitetas	 nos	 discursos	 estereotipados	 e	 canônicos	 sobre	 a	 história	 da	
arquitetura	moderna,	mundial	e	local,	que	foram	construídos	sem	considerá-las,	é	um	primeiro	–	mas	não	
pode	ser	um	último	passo.	Assim,	se	bem	desenvolvida,	essa		questão	tenderá	a	nos	levar,	cedo	ou	tarde,	à	
proposição	de	uma	questão	mais	 transcendente.	Como	seria	a	estrutura	de	um	relato	historiográfico	em	
que	as	mulheres	não	entram	pela	porta	dos	 fundos,	ou	como	esparsas	deusas	de	um	olimpo	 imaginário,	
mas	comparecem	em	pé	de	igualdade,	desde	sempre,	como	parte	indissolúvel	dessa	trama?		

Como	observa	Guacira	Lopes	Louro:		

Atender	 a	 esses	desafios	 epistemológicos	 é	 tarefa	muito	mais	 complexa	do	que	 realizar	
um	“recorte”	temático	ou	acrescentar	um	capítulo	sobre	mulheres	nos	estudos.	Pode	ser	
também	 uma	 tarefa	 mais	 “arriscada”,	 já	 que	 não	 dispomos	 de	 uma	 indicação	
metodológica	que	nos	garanta,	de	modo	geral,	como	alcançar	bons	resultados.	Temos	de	
ser	 capazes	 de	 utilizar	 criativa	 e	 criticamente	 as	 teorizações	 feministas	 e	 de	 estar	
disponíveis	 para	 o	 questionamento	 e	 para	 o	 debate	 com	 outros	 campos	 de	 estudo	
progressistas	(LOURO,	1997,	p.155).	

E	naturalmente,	a	mesma	questão	poderá	ser	formulada	ao	se	perguntar	sobre	como	proceder	à	inclusão	
de	todos/as	os/as	demais	excluídos,	e	não	são	poucos/as5.		

Outra	 importante	observação	a	ser	 levada	em	conta	é	o	cuidado	com	a	escrita.	As	construções	históricas	
que	 incluem	 o	 nome	 de	 arquitetas	 nem	 sempre	 descrevem	 ou	 esclarecem	 como	 essas	 mulheres	
efetivamente	 participaram	 e/ou	 contribuíram	 para	 o	 desenvolvimento	 dos	 projetos,	 inclusive	 de	
importantes	 obras	 arquitetônicas,	 frequentemente	 relegando-as	 a	 um	 segundo	 plano,	 submetendo	 seu	
trabalho	a	uma	operação	de	veladura,	ou	de	“eclipse”.	Os	modelos	linguísticos	para	descrever	uma	obra	e	
autoria	 tendem	a	ser	claros	e	categóricos	para	os	homens,	e	 ser	ambíguos	e	dúbios	para	as	mulheres.	A	
esse	 eclipse,	 frequentemente	 quase	 total,	 ao	 qual	 as	mulheres	 arquitetas	 são	 submetidas,	 soma-se	 uma	
estrutura	de	 linguagem	simbólica	que	acentua	a	submissão	do	 feminino	pelo	masculino,	ao	se	 recorrer	a	
imagens	e	analogias	em	que	os	elementos	simbolicamente	associados	ao	homem	sobrepujam	os	elementos	
simbolicamente	associados	à	mulher6.	

Levando	 e	 consideração	 essas	 observações	 de	 caráter	metodológico,	 e	 na	 convicção	 de	 que	 uma	 longa	
jornada	começa	por	um	primeiro	passo,	segue	sendo	importante	o	esforço	positivo	em	prol	da	inclusão	do	

																																																													
5	Como	por	exemplo,	arquitetos/as	imigrantes	que	apesar	de	terem	excelente	formação	não	obtiveram	a	validação	de	seus	
diplomas	e	atuaram	sob	o	nome	de	outros/as;	arquitetas/os	de	origem	africana	e	indígena,	sob	as	quais	pesa	um	manto	de	dupla	
ou	tripla	invisibilidade;	etc.		Esse	tema	vem	sendo	tratado	com	pertinência	e	profundidade	por	diversas	outras	autoras/es.		
6	Por	brevidade,	o	tema	não	será	desenvolvido	aqui,	mas	é	possível	consultar	vários	exemplos	em	Lima	(2004).		
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trabalho	das	mulheres	arquitetas	em	quaisquer	oportunidades,	 inclusive	e	especialmente,	nas	 atividades	
de	pesquisa	e	reflexão	de	construção	histórica	e	teórica	sobre	a	arquitetura.		

Sugere-se	pois	que,	em	qualquer	 levantamento	que	busque	definir	quais	seriam	as	obras	mais	relevantes	
da	arquitetura	moderna,	seja	para	incluí-las	em	um	relato	historiográfico,	seja	para	sugerir	sua	proteção	e	
patrimonialização,	 é	 fundamental	 tomar	 como	 base	 de	 referência	 não	 apenas	 os	 textos	 canônicos,	mas	
também	realizar	um	esforço,	mais	 complexo,	de	 consulta	e	 consideração	de	um	ampla	gama	de	estudos	
monográficos	que	 incluam	informações	pertinentes	sobre	o	tema;	e	que,	por	serem	mais	recentes,	ainda	
não	necessariamente	estão	consolidados	em	novas	narrativas	panorâmicas.	Há	também	que	se	considerar	
os	ainda	poucos	trabalhos	abrangentes	sobre	o	tema	da	contribuição	das	arquitetas	 latino-americanas	ao	
patrimônio	e	legado	da	arquitetura	moderna	do	século	20.	Um	exemplo	é	o	livro	recentemente	publicado	
de	LIMA	(2013)	a	partir	de	sua	dissertação	de	mestrado	(1999).	Na	introdução	à	nova	edição,	considerando	
a	distância	temporal	entre	a	redação	do	mestrado	e	a	publicação	do	livro,	a	autora	afirma:		

Nos	 anos	 que	 se	 passaram	 entre	 a	 conclusão	 do	 mestrado	 e	 a	 publicação	 deste	 texto	 algumas	 coisas	
mudaram,	outras	revelaram	uma	excepcional	resistência	às	mudanças.	A	ascensão	das	mulheres	a	cargos	
de	chefia,	coordenação	e	diretoria	vem	aumentando,	ainda	que	no	topo	das	empresas	o	perfil	ainda	seja	
predominantemente	masculino.	 Os	 salários	 vêm	 se	 tornando	menos	 desiguais,	mas	 ainda	 privilegiam	 os	
homens.	 Os	 escritórios	 de	 arquitetura	 na	 América	 Latina	 têm	 visto	 crescer	 o	 número	 de	mulheres,	 e	 é	
muito	 comum	que	elas	 constituam	a	maioria	 de	 seus	 quadros.	O	que	não	é	 surpreendente:	 pelo	menos	
desde	a	década	de	1990	elas	vêm	sendo	frequentemente	a	maioria	no	corpo	estudantil	das	Faculdades	de	
Arquitetura.	 Talvez	 já	 se	 possa	 dizer	 que,	 no	 âmbito	 da	 arquitetura	 do	 cotidiano,	 das	 residências,	 dos	
escritórios	e	escolas,	dos	 centros	 comerciais,	 e	 especialmente	na	arquitetura	de	 interiores,	 a	 arquitetura	
seja	hoje	uma	profissão	feminina.	Isso	exclui,	é	claro,	o	star	system	arquitetônico.	As	obras	de	prestígio,	os	
marcos	 arquitetônicos,	 os	 orçamentos	 mais	 avantajados,	 ainda	 parecem	 ficar	 a	 cargo	 dos	 arquitetos.	
Mudanças	e	permanências	da	profissão	que	convidam	a	mais	estudos	e	pesquisas.	(LIMA,	2013,	p.5)	

O	trabalho	que	originou	o	livro	concentrou	a	pesquisa	de	busca	de	informações	sobre	as	arquitetas	latino-
americanas	em	três	áreas	onde	essa	presença	parece	ser	quantitativamente	mais	significativa.	1)	críticas,	
historiadoras	 e	 teóricas	 da	 arquitetura;	 2)	 arquitetas	 envolvidas	 com	o	 tema	da	 habitação;	 3)	 arquitetas	
envolvidas	 com	 a	 produção	 de	 espaços	 coletivos.	 O	 recorte	 ali	 adotado	 de	 maneira	 alguma	 pretendeu	
desconsiderar	outras	possibilidades,	mas	apenas	definir,	em	um	universo	ainda	bastante	pouco	explorado,	
algumas	linhas	de	investigação;	as	quais	emergiram	do	próprio	material	bibliográfico	até	então	disponível,	
principalmente	em	periódicos	universitários,	profissionais	e	mesmo	jornalísticos.		

Em	 revisão	 recente,	 LIMA	 (2018)	 aponta	 algumas	 questões	 e	 faz	 algumas	 sugestões	 para	 se	 iniciar	 o	
trabalho	 de	 valorização	 da	 contribuição	 das	 arquitetas	 latino-americanas.	 Parte	 dessa	 contribuição	 é	 a	
seguir	incluída	neste	texto,	de	maneira	breve	e	compacta.	

Inicialmente,	 parecer	 ser	 da	 maior	 importância	 rever	 e	 considerar	 o	 trabalho	 da	 historiadora	 e	 crítica	
argentina	 de	 arquitetura,	Marina	Waisman,	 uma	 das	 figuras	mais	marcantes	 da	 história,	 historiografia	 e	
crítica	da	 arquitetura	 latino-americanas.	O	 livro	 “O	 interior	 da	história.	Historiografia	para	uso	de	 latino-
americanos”	(2013)	pode	ser	considerado	essencial	para	o	estudo	e	pesquisa	acerca	das	temáticas	ligadas	à	
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arquitetura	 e	 ao	 urbanismo	 na	 América	 Latina,	 por	 fornecer	 uma	 base	 instrumental	 efetiva	 para	 a	
abordagem	histórica	da	arquitetura	latino-americana.		

O	livro	tem	como	um	de	seus	focos	centrais	a	ênfase	na	necessidade	de	questionamento	do	conhecimento	
institucionalizado,	 especialmente	 as	 categorias	 e	 princípios	 de	 classificação,	 importados	 e	 adotados	 sem	
maior	reflexão	crítica.	Nesse	sentido,	seu	objetivo	parece	ser	o	de	reposicionar	a	arquitetura,	em	especial	a	
latino-americana,	 em	 um	 contexto	 renovado	 de	 relações.	 Waisman	 enfatiza	 a	 necessidade	 tanto	 de	
questionar	 a	 seleção	 dos	 objetos	 arquitetônicos,	 na	 construção	 dos	 repertórios	 de	 estudo,	 quanto	 a	
necessidade	de	estudá-los	em	seu	contexto,	situando-os	em	seus	processos	históricos	específicos.		

O	 livro	 organiza-se	 em	 duas	 partes.	 Na	 primeira	 Waisman	 dedica-se	 a	 caracterizar	 a	 disciplina	 da	
historiografia	arquitetônica.	Para	tanto,	aborda,	além	dos	conceitos	históricos,	historiográficos	e	críticos	da	
arquitetura,	 também	a	 relação	entre	 reflexão	e	práxis	 e	 as	 relações	entre	 subjetividade	e	objetividade	–	
questões	que,	a	nosso	ver,	exercem	um	efeito	real	nos	modos	como	arquitetas	e	arquitetos	engajam-se	em	
suas	 profissões.	 Na	 segunda	 parte,	 algumas	 das	 noções	 discutidas	 dizem	 respeito	 às	 continuidades	 e	
descontinuidades	 temporais	e	às	durações	históricas,	que	diferenciam	as	 linhas	do	 tempo	das	produções	
arquitetônicas	 latino-americanas	 das	 linhas	 de	 tempo	 construídas	 a	 partir	 de	 exemplos	
predominantemente	 europeus	 ou	 estadunidenses,	 comumente	 adotadas	 na	 literatura	 canônica	 sobre	
história	 da	 arquitetura.	 Ao	 invés,	 Waisman	 propõe	 a	 noção	 de	 centro/periferia/região	 como	 um	
instrumento	de	entendimento	dos	sistemas	de	seleção	e	valoração	na	produção	do	conhecimento	acerca	
do	tema.		Segundo	ela,	o	estudo	da	arquitetura	latino-americana	deveria	questionar	os	critérios	de	seleção	
das	obras	de	interesse	quando	escolhem	fundamentar-se	em	cânones	estabelecidos	para	outros	contextos	
geográficos	e/ou	outros	momentos	históricos,	 instando	os	autores	a	revisar	e	reconstruir	periodizações	e	
sistemas	 de	 valoração	 adequados	 a	 contexto	 que	 estudam,	 evitando	 esquemas	 prontos.	 Os	 quais,	
eventualmente,	excluem	do	debate	questões	muito	pertinentes	para	uma	compreensão	da	historiografia	
latino-americana	a	ser	construída	desde	uma	perspectiva	contemporânea.	Como	por	exemplo,	o	estudo	de	
tipologias	 como	 a	 arquitetura	 doméstica,	 a	 arquitetura	 espontânea,	 a	 arquitetura	 rural	 e	 a	 arquitetura	
industrial.		

A	estrutura	do	pensamento	acerca	da	cidade	e	da	arquitetura,	 isto	é,	a	reflexão	e	a	práxis	arquitetônicas	
construídas	ao	longo	de	décadas,	em	nossos	países,	em	toda	América	Latina,	deve	ser	portanto	considerada	
como	 um	 substrato	 indispensável	 para	 pensar	 o	 ensino	 e	 a	 pesquisa	 em	 arquitetura	 e	 urbanismo,	 e	
sobretudo,	 para	 aprofundar	 estudos	 no	 eixo	 história/projeto/patrimônio.	 Como	 Waisman	 comenta,	 a	
história,	a	teoria	e	a	crítica	são	três	modos	de	reflexão	sobre	a	arquitetura	em	relação	com	a	realidade	da	
produção	 arquitetônica.	 E,	 na	 arquitetura,	 o	 sistema	 de	 valores	 está	 constituído	 explicitamente	 pela	
elaboração	 teórica,	 e	 de	modo	menos	 explícito	 ou	 sistemático,	 pela	 reflexão	 histórica	 ou	 o	 comentário	
crítico.		

Por	outro	lado,	embora	os	objetos	da	reflexão	venham	da	realidade,	a	problemática	que	comportam	não	se	
revela	 neles	 de	 modo	 direto	 ou	 evidente;	 é	 a	 reflexão	 que	 poderá	 descobrir	 ou	 revelar	 problemas	 e	
questões	subjacentes	na	realidade	factual,	pois	o	ato	de	formular	questionamentos	ou	perguntas	se	baseia	
em	conceitos,	em	ideias;	e	é	sobre	esses	que	os	descobrimentos	são	produzidos;	e	depois,	será	a	práxis	que	
responderá	 (positiva	ou	negativamente)	às	perguntas	ou	exigências	 formuladas	pela	reflexão	 (WAISMAN,	
2013,	p.39-40).		
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Neste	processo	dialético,	os	conceitos	teóricos	são	formulados	a	partir	de	abstrações	de	um	determinado	
conjunto	 de	 elementos	 recortados	 da	 realidade	 histórica.	 Uma	 vez	 que	 se	 utilizem,	 para	 a	 exploração	 e	
reflexão	 sobre	um	determinado	 contexto,	 conceitos	 teóricos	 formulados	a	partir	de	 realidades	históricas	
distintas	daquelas	em	que	a	práxis	é	exercitada,	a	probabilidade	de	ocorrência	de	equívocos	e	distorções	é	
bem	 grande.	 Como	 Waisman	 lembra,	 os	 instrumentos	 de	 análise	 conceitual	 forçam	 o	 pensamento	 a	
elaborar	 meios	 de	 penetrar	 no	 que	 ainda	 não	 é	 conhecido,	 refinar	 procedimentos	 práticos,	 reformular	
métodos.	Estes	instrumentos	são	elaborados	com	material	extraído	da	realidade,	e	claramente	não	podem	
ser	neutros,	mas	 sim	carregados	das	pautas	culturais	em	que	se	 formaram,	o	que	nos	conduz	de	volta	à	
discussão	acerca	do	impacto	da	adoção	de	linhas	do	tempo	baseadas	na	produção	dos	países	europeus	e	
nos	Estado	Unidos,	em	sua	maioria	de	autoria	masculina.	Ou	seja,	ao	utilizarmos	instrumentos	surgidos	e	
refinados	 em	 relação	 a	 uma	 realidade	 diferente	 daquela	 que	 pretendemos	 conhecer	 -	 em	nosso	 caso,	 a	
contribuição	 das	 arquitetas	 modernas	 	 na	 América	 Latina	 -	 é	 provável	 que	 problemas	 reais	 passem	
despercebidos	 e	 problemas	 fictícios,	 próprios	 das	 culturas	 originais	 em	 que	 foram	 forjados	 tais	
instrumentos	de	análise,	sejam	“descobertos”	(WAISMAN,	2013,	p:	42-3)7.		

Além	 de	 construir	 um	 esforço	 para	 inclusão	 sob	 outras	 óticas,	 a	 questão	 da	 forma	 escrita,	 como	
comentado,	também	é	importante.	E	talvez	um	dos	mais	peculiares	instrumentos	metodológicos	de	que	as	
autoras	feministas	têm	feito	uso	em	seus	trabalhos	culturais	e	científicos	seja	o	senso	de	humor.	Correndo	
o	risco	de	parecermos	“menos	sérias”,	o	humor,	bem	aplicado,	pode	ajudar	a	desestabilizar	expectativas	e	
favorecer	novas	interpretações.	

A	diretora	francesa	mencionada	no	 início	artigo	explorou,	em	seu	filme,	a	arbitrariedade	sem	sentido	em	
que	consistem	os	atuais	discursos	androcêntricos.	De	modo	parecido,	a	norte-americana	Rebecca	Solnit	e	a	
jornalista	sueca	Katrine	Marçal,	dentre	tantas	outras,	expõem	com	humor	algo	ácido	as	incongruências	dos	
discursos	que,	ao	pretenderem	ser	científicos	ou	objetivos	são,	na	verdade,	falhos	em	rigor	metodológico	e	
pródigos	em	assimetrias	de	julgamento	a	favor	do	masculino.	

Em	 "Os	 homens	 explicam	 tudo	 para	mim",	 Solnit	 (2017)	 enfatiza	 o	 curioso	 hábito	 de	 alguns	 homens	 de	
falarem	 com	 segurança	 de	 assuntos	 de	 que	 não	 entendem,	 porque	 não	 estudaram,	 não	 leram,	 não	 se	
interessaram,	não	vivenciaram.	Com	efeito,	um	rápido	levantamento	sobre	as	discussões	on-line	acerca	do	
aborto	permitem	verificar	que	os	homens	são	os	que	mais	se	pronunciam	publicamente	sobre	a	questão.	

Katrine	Marçal,	em	"O	lado	invisível	da	economia:	uma	visão	feminista"	(2017),	analisa	como	a	história	da	
economia,	 em	 múltiplas	 e	 variadas	 dimensões,	 é	 distorcida	 e	 equivocada	 por	 uma	 razão	 simples	 e	
monumental:	ao	considerar	que	as	trocas	econômicas	são	motivadas	unicamente	por	objetivos	racionais,	
um	 comportamento	 que	 caracterizaria	 o	 que	 ela	 chama	de	 "homem	econômico",	 as	 teorias	 econômicas	
ignoraram	 todas	 as	 atividades	 que	 não	 implicam	 em	 uma	 troca	 de	 valores:	 cuidar	 de	 crianças,	 limpar,	
cozinhar,	lavar,	passar	roupa...	Entretanto,	sem	elas,	o	mundo	econômico	simplesmente	não	se	sustentaria.		
Como	a	autora	enfatiza,	 se	quisermos	 ter	um	retrato	completo	da	economia,	não	 temos	como	 ignorar	o	
que	 a	 metade	 a	 população	 faz	 durante	 metade	 do	 tempo.	 (p.67)	 Ela	 prossegue	 verificando	 como	 as	
																																																													
7	Sobre	as	periodizações	e	a	construção	de	narrativas	canônicas	latino-americanas	interessa	rever	criticamente	as	propostas	de	
BROWNE	(1988),	SEGRE	(1991),	ROCA	(1995)	BOZA	(1996),	SEGAWA	(	1997),	LIERNUR	(	2001),	BASTOS	&	ZEIN	(2010),	ARANGO	
(2012)	,	LARA	&	CARRANZA	(2015),	BERGDOLL	et	alli	(2015),	entre	outros/as;	o	projeto	REDES	Chile/Brasil	estará	sistematizando	e	
promovendo	essas	releituras	críticas.	
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condições	desiguais	de	atribuição	de	papeis	e	valores	são,	na	prática,	uma	forma	de	excluir	as	mulheres:	
"Avançar	em	um	modelo	criado	por	homens	para	homens	-	em	uma	realidade	que	exclui	mulheres.	E	isso	
cria	problemas.	Não	dá	para	simplesmente	adicionar	mulheres	e	mexer."(MARÇAL,	2017,	p.	68)8	

Essas	considerações,	se	transladadas	para	o	tema	da	história	e	historiografia	da	arquitetura,	nos	colocam	
uma	questão:	quantos	de	fato	conhecem	os	critérios,	os	instrumentos,	os	métodos,	os	procedimentos	que	
têm	 fundamentado	 as	 pesquisas	 sobre	 a	 atuação	 das	 mulheres	 na	 arquitetura?	 Quantos	 conhecem	 os	
resultados	 desse	 montante	 de	 trabalho?	 Provavelmente	 muitos	 menos	 do	 que	 aqueles	 que	 se	 sentem	
confortáveis	em	dar	palpites	ou	desconsiderar	de	plano,	e	a	priori,	esse	assunto.		

Por	outro	lado,	como	falar	de	arquitetura	moderna	de	maneira	consistente	e	completa,	ignorando	o	fato	de	
que	 uma	 parte	 considerável	 	 das	 obras	 -	 em	 quantidade	 e	 porcentagem	 bem	 mais	 ampla	 do	 que	 se	
imaginava	 ou	 se	 sabia	 -	 foi	 projetada	 com	 a	 autoria,	 a	 coautoria,	 o	 apoio	 e	 a	 presença	 de	 mulheres	
arquitetas?	 E	 como	 definir	 critérios	 para	 a	 seleção	 das	 obras	 mais	 relevantes	 e	 merecedoras	 de	 serem	
listadas	 para	 valorização	 e	 preservação	 sem	 atentar	 para	 esse	 critério?	 É	 possível.	 Mas,	 não	 é	 mais	
desejável.	

	

	
	 	

																																																													
8	Como	anota	Marçal,	a	expressão	é	usada	por	Gillian	J.	Hewitson,	economista	feminista	australiana,	para	descrever	a	estratégia	de	
incorporar	as	mulheres	a	uma	disciplina,	em	vez	de	mudá-la.		
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PAST, MODERN ARCHITECTURE AND HERITAGE FOR DEVELOPMENT:   
FROM NATIONAL CONCEPTIONS TO REGIONAL PRACTICE IN NORTHERN CHILE. 

PASADO, ARQUITECTURA MODERNA Y PATRIMONIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO: DE LAS 
CONCEPCIONES NACIONALES A LA PRÁCTICA REGIONAL EN EL NORTE DE CHILE.  

EIXO TEMÁTICO: INDICAÇÃO DA FILIAÇÃO DO ARTIGO A UM DOS OITO EIXOS TEMÁTICOS (SEM O NÚMERO) 
EIXO TEMÁTICO: INDICAÇÃO DA FILIAÇÃO DO ARTIGO A UM DOS 8 EIXOS TEMÁTICOS (SEM O NÚMERO) 

RESUMO: 
A consideração do passado como problema teórico e prático foi contemporânea com a instalação da arquitetura 
moderna em muitos casos na América Latina. Os arquitetos modernos assumiram o reconhecimento do patrimônio 
local em um processo que valorizava as formas das manifestações culturais do passado-regional, particular ou mais 
distante - enquanto, ao mesmo tempo, postulava a geração de novas formas de arquitetura moderna. Desde a década 
de 1950, no norte do Chile, o reconhecimento do patrimônio foi contemporâneo com o estabelecimento de um projeto 
de modernização, com foco no desenvolvimento regional. A consideração das áreas historicamente relegadas, o senso 
turístico do valor do patrimônio e as possibilidades de promover uma rede territorial foram fundamentais nessa 
intenção. O artigo apresenta a relação historiográfica entre o passado arcaico ou colonial e a arquitetura moderna no 
âmbito nacional, como uma concretização particular no caso do desenvolvimento regional de Arica. 
PALAVRAS-CHAVE: património, arquitetura moderna, arqueologia, turismo, desenvolvimento económico e social 

ABSTRACT: 
The consideration of the past as a theoretical and practical problem was contemporary with the installation of modern 
architecture in many cases in Latin America. Modern architects assumed the recognition of local heritage in a process 
that appreciated the forms of the cultural manifestations of the past-regional, particular or more distant-while at the 
same time postulating the generation of new forms of modern architecture. Since the 1950s in northern Chile, heritage 
recognition was contemporary with the establishment of a modernizing project, which focused on regional development. 
The consideration of the historically relegated areas, the tourist sense of the value of heritage and the possibilities of 
promoting a territorial network were key in this intention. The paper presents the historiographical relationship between 
the archaic or colonial past and modern architecture in the national framework, as a particular concretization in the case 
of the regional development of Arica. 
KEYWORDS: heritage, modern architecture, archaeology, tourism, social - economic development   

RESUMEN: 
La consideración del pasado como problema teorico y práctico fue contemporánea a la instalación de la arquitectura 
moderna en muchos casos en América Latina. Los arquitectos modernos asumieron el reconocimiento del patrimonio 
local en un proceso que apreciaba las formas de las manifestaciones culturales del pasado –arcaico, particular o más 
lejano- a la vez que postulaba la generación de las nuevas formas de la arquitectura moderna. Desde los años 50’s en el 
norte de Chile, el reconocimiento patrimonial fue contemporáneo a la instauración de un proyecto modernizador, que 
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tuvo en su centro al desarrollo regional. La consideración de las zonas históricamente relegadas del altiplano, el sentido 
turístico del valor del patrimonio y las posibilidades de fomento de una red territorial fueron claves en esta intención. La 
ponencia presenta la relación historiográfica entre pasado arcaico o colonial y arquitectura moderna en el encuadre 
nacional, como concretización particular en el caso del desarrollo regional de Arica.  
PALABRAS-CLAVE: patrimonio, arquitectura moderna, arqueología, turismo, desarrollo económico y social 
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INTRODUÇÃO 

La consideración del pasado como problema teórico y práctico fue contemporánea a la instalación de la 
arquitectura moderna en muchos casos en América Latina. Los arquitectos modernos asumieron el 
reconocimiento del patrimonio local en un proceso que apreciaba las formas de las manifestaciones 
culturales del pasado –arcaico, particular o más lejano- a la vez que postulaba la generación de las nuevas 
formas de la arquitectura moderna. Desde los años 50’s en el norte de Chile, el reconocimiento patrimonial 
fue contemporáneo a la instauración de un proyecto modernizador, que tuvo en su centro al desarrollo 
regional. La consideración de las zonas históricamente relegadas del altiplano, el sentido turístico del valor 
del patrimonio y las posibilidades de fomento de una red territorial fueron claves en esta intención. La 
ponencia presenta la relación historiográfica entre pasado arcaico o colonial y arquitectura moderna en el 
encuadre nacional, como concretización particular en el caso del desarrollo regional de Arica1.  

PASADO Y ARQUITECTURA MODERNA 

La consideración del pasado constituyó una idealización y una guía para la concepción la nueva arquitectura, 
no solo en un sentido genérico, como una apelación  al pasado histórico para legitimar las acciones de un 
presente confuso, sino incluso en el nivel de la generación de la forma. Es bastante conocida la consideración 
que la vanguardia artística hizo del pasado, y al mismo tiempo su particular apreciación de una edad arcaica 
capaz de representar las condiciones y valores más elementales como la necesidad y la sencillez.  

En América Latina, contemporáneamente al establecimiento de una nueva arquitectura, los arquitectos 
modernos asumieron el reconocimiento del patrimonio local en un proceso paulatino y simultáneo que 
apreciaba las formas de las manifestaciones culturales del pasado –arcaico, particular o más lejano- a la vez 
que postulaba la generación de las nuevas formas de la arquitectura moderna. Constituyó en parte una 
estrategia de afirmación y legitimación de la nueva arquitectura por medio del uso del pasado, pero también 
por una apreciación de las formas puras y simples que el pasado colonial proponía. 

Es bien conocida la posición de Lucio Costa en Brasil y como esta relación entre pasado y arquitectura 
moderna quedó registrada historiográficamente en la interpretación que Kidder Smith y GOODWIN (1943) 
propusieron tanto en la exposición como en el catálogo que con el nombre de Brazil Builds fueron 
organizados por el MoMA. En Colombia, Jorge ARANGO y Carlos MARTÍNEZ (1951) propusieron una revisión 
de la arquitectura colonial entre 1538 y 1810, como antecedente al desarrollo del análisis sobre los primeros 
años de arquitectura moderna en ese país. En Chile, esta posición historiográfica a quedó tardíamente 
registrada en la crónica que Osvaldo CÁCERES (1974) realizó proponiendo un idéntico salto que obvió el siglo 
XIX y estableció una tensión entre las formas arcaicas y coloniales de la edificación y la arquitectura moderna. 

Pero la mejor manifestación la propuso Sergio Larraín García Moreno, cuando promovió la consideración del 
patrimonio colonial. Había sido uno de los dos autores de la primera obra moderna, el edificio Oberpaur en 
1929 y uno de los protagonistas de las mayores transformaciones modernas tanto en la profesión como en 

1 El presente trabajo constituye un avance parcial del proyecto FONDECYT Nº 1181290 “Arquitectura Moderna y Ciudad: obras, planes 

y proyectos en el laboratorio del desarrollo. Chile 1930-1980”, por lo que se agradece a Fondecyt, por el apoyo otorgado. Asimismo, 

se presenta  como parte del proyecto: “Theoretical debate and historical construction: The  architectural  heritage of the modernity 

in Chile and Brazi” CONICYT. Programa de Cooperación Internacional (PCI) Folio: REDES 170046, por lo que se reconoce a CONICYT 

por el financiamiento otorgado. 
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la enseñanza.  En 1959, instaló en una edificación colonial, construida a partir del siglo XVIII, la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Católica, ya en ese tiempo reconocida como una escuela a la vanguardia de la 
modernidad local (PÉREZ, 2007). Lo hizo en una casona organizada en torno a un patio con galerías 
perimetrales y grandes espacios interiores, que se reconoce por su tipología, su conformación clara y simple, 
su materialidad en adobe y sus piezas estructurales de madera, destacándose los pies derechos de la galería. 
Un tipo de edificación que recibe el nombre de casa patronal, por ser la base de las explotaciones agrícolas 
durante la colonia, lo que además afirma su presencia territorial y por tanto su configuración unitaria. Pero 
también estableció su propia residencia en una pequeña construcción vecina, una estructura austera y simple 
con muros de adobe y techo a dos aguas que -junto a Jorge Swinburn- transformó en una casa en la que la 
tradición se constituía en el soporte para una intervención que anunciaba su radicalidad moderna (PUGA, 
2005). En ella instaló gran parte de su colección de arte precolombino, afirmando la especial apreciación que 
los arquitectos modernos desarrollaron de las manifestaciones culturales del pasado reveladas por la 
creciente importancia de los estudios arqueológicos durante el siglo XX. 

En Chile, los arquitectos modernos propusieron el reconocimiento de la arquitectura del pasado, y 
principalmente su relación territorial, como configuradora de las particularidades del paisaje y como 
identificadoras de geografías específicas. Así lo fueron las blancas arquitecturas coloniales construidas en 
adobe, como las casas patronales -en el valle central y hacia el sur- y los templos y capillas en el norte, en el 
altiplano en Atacama, Tarapacá y Parinacota. También aunque en menor grado inicialmente fueron 
reconocidas, algunas estructuras precolombinas como los pucaras, construcciones defensivas en piedra del 
período incaico. Eran en general, formas puras, blancas y de construcción simple, que resolvían con recursos 
mínimos las más básicas condiciones del habitar y que denotaban austeridad como si fueran arcaicas 
portadora de muchos de los significados que la modernidad se proponía realizar. 

ARQUITECTURA HISTÓRICA Y PATRIMONIO. 

En Chile, la protección monumental surge relativamente temprano. En 1925, fueron reconocidos como 
monumentos nacionales los “edificios o ruinas de carácter histórico o artístico, los enterratorios o 
cementerios de aborígenes, los objetos o piezas antropo –arqueológicas o de formación natural” que 
existieran en el subsuelo o en la superficie del territorio, “y cuya conservación interese a la ciencia, a la 
historia o al arte” (D.L. 651, 1925). Para la tutela de los bienes fue creado el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

Las primeras diez declaratorias realizadas entre 1926 y 1929 estuvieron dedicadas a los fuertes y torreones, 
estructuras de defensa al sur de los territorios en disputa de la corona española con los mapuches, varios de 
ellos en la isla de Chiloé. Entre 1938 y 1950 fueron declarados nuevamente fuertes y  castillos, principalmente 
aquellos construidos como sistema defensivo durante el siglo XVII, muchos de ellos en el entorno de la ciudad 
de Valdivia. De alguna manera la selección de estos primeros sitios declarados relaciona el nacimiento de la 
figura al patrimonio al origen militar, con las solas excepciones del patrimonio de la Isla de Pascua que fue 
reconocido en 1935, y de la casa donde naciera el presidente Manuel Montt en Valparaíso en 1929.  

El patrimonio religioso, constituido por templos, iglesias y algunas ruinas, protagonizó el segundo turno de 
la secuencia de declaratorias:  trece fueron las iglesia declaradas solo en 1950, con la sola excepción de un 
edificio civil, el Palacio de La Moneda. Entre las que se contaban las de zonas de Tarapacá y Atacama, como 
las de Chiu Chiu, Caspana, San Pedro, Matilla o la torre de Toconao, en su mayoría estructura simples de 
adobe con portales ornamentados. En este primer grupo se encontraba también la Iglesia de Achao en Chiloé, 
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primero de los templos de madera de la escuela chilota en convertirse tempranamente en monumento 
nacional. También se incluyeron las de Santiago: la catedral, Santo Domingo y San Francisco, cuyo 
reconocimiento patrimonial por parte los agentes interesados en la cultura, la arquitectura y la ciudad 
precedía por muchos años la declaratoria. La arquitectura colonial urbana tenía ya un pleno reconocimiento 
desde fines de los años treinta y principios de los cuarenta, verificadas en la conservación del Palacio de la 
Real Aduana, o en las polémicas para la conservación de la Casa Colorada (COLEGIO DE ARQUITECTOS, 1944). 
La relación entre historiografía de la arquitectura y patrimonio, fue a la vez plena, resultando el conocimiento 
histórico funcional a la conservación patrimonial (TORRENT, 2012). 

Hasta bien entrada la década del sesenta, las categorías militar y religiosa fueron las que protagonizaron los 
reconocimientos, con poquísimas excepciones. En 1967, los desarrollos de la arqueología en el país iniciaron 
su presencia en el tratamiento patrimonial oficial: fueron los yacimientos arqueológicos y paleontológicos 
del departamento de Arica los primeros en recibir la declaratoria oficial (D. 4867, 1967) Con el decreto 
firmado por el Presidente Frei, se reconocía un amplia área territorial caracterizada por una intensiva 
ocupación de culturas locales, por diversos y numerosos yacimientos con vestigios materiales, y sobre todo 
reconocía también el ingente trabajo que los arqueólogos habían desarrollado en la zona. 

En 1969, un segundo decreto (D.5591,1969) reconocería los “Geoglifos de Pintados”, figuras dibujadas con 
movimientos de materiales en la superficie de los cerros de entre los años 700 y 1500 d.C.,  cercanos a Iquique 
y las “Pictografías de Vilacaurani”, representaciones gráficas sobre piedras datadas en más de 5000  años, 
vecinas al pueblo de Putre, en la zona de Arica.  

En 1971 se declararían en Arica, los Fuertes de la Ciudadela y del Este y el Morro, afirmando ahora las 
significaciones militares asociadas a la Guerra del Pacífico, sostenida con Bolivia y Perú (1879-1883), y 
producto de la cual Arica paso a ser parte del territorio chileno.  

El proceso de patrimonialización en el norte del país, asumió inicialmente las manifestaciones que la 
arqueología ponía de relieve, pero paulatinamente se conjugó con el reconocimiento de condiciones 
identificadoras del territorio, promovido por el turismo, que hizo necesaria la puesta en relieve de los valores 
patrimoniales de innumerables pequeños pueblos y ciudades que su aislamiento los había mantenido como 
detenidos en el tiempo. 

LA CIUDAD NUEVA: ARQUITECTURA MODERNA Y DESARROLLO 

Arica inició un fuerte proceso de transformación durante los años cincuenta, después de su definitiva 
incorporación al territorio chileno hacia fines de los años treinta y después de muchos años de abandono por 
parte del poder central. El proceso se inició con su declaración como puerto libre en 1953 con el 
establecimiento de un régimen de exenciones impositivas que activó paulatinamente a la ciudad y orientó 
una industrialización incipiente (LANG, 1962). Se aceleró definitivamente desde 1958 con la creación de la 
Junta de Adelanto (RUZ et al. 2016), un organismo con participación de los sectores más activos de la 
comunidad, destinado a administrar los recursos económicos generados por el puerto e invertirlo en la 
mejora de las condiciones de la ciudad y la región, para extender el proceso en el tiempo y redistribuir sus 
beneficios. Fueron estas acciones intencionadas de promoción del desarrollo económico y social que bien 
pueden ser descritas como paradigmáticas de las teorías acerca del desarrollo durante esos años. 
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La concepción de la ciudad como un polo de desarrollo se vio tempranamente confirmada porque Arica se 
convirtió paulatinamente en un lugar clave en la estructura territorial local,  en la estructuración regional 
internacional (BOISIER, 1972). De hecho la ciudad fue sede de uno de los más interesantes debates acerca de 
la aplicación de las teorías los polos de crecimiento con la presencia de quien había sido su principal animador 
François Perroux (VÉLIZ et al., 1968). La concepción de la ciudad como polo de crecimiento se vio alentada 
por la conformación institucional de la Junta de Adelanto, la que por la disponibilidad económica  orientó 
con sus acciones tanto la conformación de redes regionales (DUHART, 1968) como principalmente el 
crecimiento urbano de la ciudad.  

La promoción del desarrollo, se oriento al impulso a la radicación industrial y del turismo. La transformación 
de la ciudad se estableció sobre tres aspectos: la constitución de un área industrial, la extensión urbana por 
medio de conjuntos de vivienda; y la consolidación del centro, y  la conformación de algunos puntos y áreas 
de equipamientos por medio de obras de importancia y significación urbana protagonizadas por la 
arquitectura moderna (TORRENT, 2018). 

La estrategia de afirmación del turismo fue fundamental en cuanto a: la promoción de la hotelería tanto en 
el centro como en relación con las playas; la construcción del casino de juegos; la incorporación de 
equipamientos públicos de gran escala, como lo fueron los casos del Estadio para la Copa Mundial de Fútbol 
en 1962 y la Piscina Olímpica para los Juegos Sudamericanos de Natación, Saltos Ornamentales y Waterpolo 
diez años mas tarde. El espacio público tuvo también su protagonismo en la estrategia, fundamentalmente 
por la transformación y mejoría de los parques cuyo rol en la configuración urbana era central, así como el 
centro cívico, los paseos del borde costero, y el balneario. 

La transformación de la ciudad estuvo protagonizada por una serie de obras de notable calidad, que fueron 
estableciendo sectores de importancia urbana. La transformación del centro fue operada principalmente por 
la construcción de un número significativo de edificios privados –locales comerciales, y hoteles- así como 
algunos edificios institucionales frente a la plaza principal, como el edificio Plaza, sede de LAN y de la propia 
Junta. Entre esta plaza y el puerto, ratificando la condición de centro cívico se construyeron  el Edificio de los 
Servicios Públicos (figura 1), y el edificio Alborada, sede de la Autoridad Portuaria. Sobre el borde costero. 
hacia el sur, se consolidó un paseo, el balneario La Lisera junto con la Hostería Arica; hacia el norte, se 
configuró el parque Brasil con el Casino, el hotel El Paso y la sede de la Universidad de Chile. Hacia el interior, 
se configuraron el parque lineal Juan Noé y algunos sectores de equipamientos: uno integrado por la sede 
de la Universidad del Norte, el Estadio del Mundial 62, y algunos colegios; un segundo integrado por el 
Terminal de Buses y equipamientos secundarios; y al menos un tercero con el Registro Civil y el edificio de 
Carabineros en torno a la plaza Arauco. Más Tarde, la piscina Olímpica iniciando un nuevo parque en el borde 
costero norte, en relación a la playa Chinchorro. Desde los tempranos cincuenta se propusieron una serie de 
conjuntos de vivienda que resaltan por su calidad –tanto de la unidad, como principalmente del planteo 
urbano- como las Poblaciones Chinchorro (1955), Ex -Estadio (1957) y la población Lastarria (1963).  

Por medio de esta secuencia de obras se generó una estructura de significación a nivel urbano caracterizada 
por arquitecturas modernas. En el nivel regional, la Junta de Adelanto promovió la instalación de una red de 
hosterias en los valles de Azapa y Lauca, así como en Putre y Codpa, reconociendo las condiciones para 
expandir el turismo más allá de la propia ciudad.  
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Figura 1: Edificio de los Servicios Públicos. Dirección de Arquitectura. Ministerio de Obras Públicas. 1966. Arica.  

Fonte: Archivo Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá. 

La arquitectura moderna se convirtió así en un sistema expresivo capaz de identificar las nuevas acciones 
emprendidas por la JAA (TORRENT, 2017).. La ideas de progreso y desarrollo económico y social del 
organismo se asociaron claramente con las posibilidades que representaba la arquitectura moderna. Los 
proyectos y diseños hicieron uso de las características principales de la arquitectura moderna, la interacción 
entre exteriores e interiores, la utilización de materiales nuevos así como referencias a las tradiciones 
constructivas locales, predominando los muros blancos y los sistemas de acondicionamiento populares para 
protegerse del sol. La obra de la Junta se caracterizó por una serie de investigaciones arquitectónicas 
marcadas por la originalidad que fue capaz de dar forma a las pretensiones de desarrollo local. 

 

 

EL PASADO EN EL PRESENTE: UN LUGAR PARA EL PATRIMONIO 
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La GUÍA DEL VERANEANTE (1960), destacaba al norte del país como destino turístico. En él Arica tenía un rol 
de importancia asignado por algunas particularidades. Entre los incentivos del turismo para el área estaban: 
las condiciones climáticas benignas, con lluvias escasas y de corta duración y una temperatura media anual 
de 17º; el mar como lugar de recreación, pesca deportiva y navegación para aficionados; las aguas tibias y 
las playas protegidas de vientos y oleajes; las termas; las instalaciones de tratamientos minerales, y por 
cierto, la amabilidad de la gente de la región. Y dos de los incentivos para el turismo que particularmente 
interesan,  como “las cumbres andinas que aún guardan restos de la etapa aborigen” y los “escenarios de 
resonancia histórica en la vida contemporánea” (GUÍA, 1960:33).  Resulta claro que las condiciones 
geográficas eran notables como recursos turístico, desde el clima tropical benigno para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas, como la temperatura del agua, una diferencia notable en relación al 
resto del litoral del país con aguas mucho más frías. Si este era el principal activo, sin duda que requería 
completarse con algunos valores paisajísticos, culturales e históricos. 

Los ambientes más reconocidos por la estrategia de afirmación del turismo fueron: en la ciudad el Morro 
“legendario”, los valles fértiles de Azapa y Lluta;  y el valle de Putre y su entorno. El Morro de Arica lo fue por 
su valor histórico principalmente, como lugar decisivo de las luchas durante la Guerra del Pacífico y que selló 
el destino de la ciudad como parte del territorio chileno; aunque también se destacó recurrentemente su 
condición paisajística, su figura particular y la presencia de sus farellones al borde del mar. El valle de Azapa 
“liviano y ameno”, con “alamedas, callejones y recodos que irradian tonalidades tropicales” y el valle de Lluta, 
“capitalizó como Azapa, los mejores cuadros de un paisaje de belleza serena que se cubre de molles y de 
sauces”; ambos con profusa producción agrícola, caracterizada por olivos y frutales. El valle de Putre con sus 
termas y relieves andinos a más de 3500 metros de altura, como puerta de acceso a una extensa área 
cordillerana, con desolados y antiguos poblados y magníficos paisajes. 

La Guía anotaba a la propia ciudad como un centro de convergencia, en el que “nuevas fuentes de índole 
económica y una ley para impulsar el desarrollo industrial y turístico … han impreso una mayor intensidad en 
la vida de Arica” (GUÍA, 1960:34).  Destacaba el aumento de la población residente y de los turistas 
provenientes durante el verano de la cercana ciudad peruana de Tacna, de “las ciudades bolivianas más 
próximas, preferentemente de La Paz, y durante el invierno de contingentes del sur de Chile. La ciudad tenía 
para ese tiempo 30.000 habitantes y contaba con numerosos hoteles –destacándose la Hostería Arica, el 
Gran Hotel y varias casas residenciales (GUÍA, 1960:36). 

La Revista en Viaje, propuso una imagen de Arica basada principalmente en las bondades de su clima y la 
oportunidad que ello ofrecía como alternativa al invierno del sur del país. Destacaba también la ausencia de 
lluvias pero la presencia de humedad en el subsuelo que permitían el verde de los valles. Desde muy 
temprano se promovió la constitución del entorno urbano tranquilo, al tiempo que pujante por el comercio. 
Entre los lugares más destacados estuvo siempre el Morro, algunas veces comparado con los morros de Río 
de Janeiro, pero también con el Peñón de Gibraltar, por su presencia en relación urbana. Lo acompañaban la 
Isla El Alacrán y las playas de La Lisera.  En cuanto a la arquitectura, se destacaba frecuentemente el edificio 
de la Aduana de 1871, la Catedral de San Marcos producida en los talleres de Eiffel,  el Regimiento Rancagua, 
y hasta antes de su desaparición, la antigua Gobernación Marítima, y el antiguo hotel Pacífico. Hasta fines de 
los años cincuenta, el edificio moderno reconocido era el de los departamentos Colectivos del Seguro Obrero, 
una obra de inicios de los años cuarenta. 

Un cambio notable se dio cuando la revista reseñó a la ciudad como un centro turístico internacional (ARICA, 
1960), y en el que se destacaban las obras de la naciente Junta de Adelanto y los planes entre los que estaban: 
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la promoción de la ciudad y región para el turismo tanto en Chile como internacionalmente, la transformación 
del balneario y los parques y jardines, el aeropuerto, el hipódromo, un auditorio abierto, centros culturales, 
y la creación de museos históricos y arqueológicos entre otros puntos a desarrollar. 

En cuanto a la región, la revista promovió los paisajes de los valles de Azapa, Lauca, Lluta, así como los del 
lago Chungará. Las magníficas vistas de los Nevados de Paychata (ambos de más de 6000 metros de altura) 
desde la laguna Cotacotani, sublimaron el paisaje local. La Iglesia de Parinacota se mostró como protagonista 
de la tradición colonial. Ambos aparecieron en las fotografías del arqueólogo Hans NIEMEYER (1961).  

La presencia regional en estos dos medios claves para interpretar la construcción del imaginario del turismo, 
fue significativa sobre todo si se tiene en cuenta que tanto la Guía como la Revista eran producidas por la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado para la promoción del turismo en general y de las rutas turísticas 
operadas por la empresa fundamentalmente. No obstante que la ausencia de corredor ferroviario hacia el 
norte dejaba a Arica solo con las líneas del ferrocarril a Bolivia, la revista En Viaje mostró a la ciudad y la 
región en más de veinte oportunidades entre 1950 y 1970.  

La participación de notorios estudiosos en ambas iniciativas editoriales, la guía y la revista, promovió el 
interés de muchos más: escritores y críticos literarios como Gonzalo DRAGO (1963), ERCILLA (1964) y Marcial 
TAMAYO (1972), de arqueólogos como Hans NIEMEYER (1961), fotógrafos como Roberto MONTANDON 
(1948). Las fotografías tuvieron un rol definitivo en la conformación del imaginario sobre la ciudad como 
lugar pujante y sobre la región como lugar sublime de la geografía y la tradición. Las fotografías y los relatos 
de viajeros, fueron formando paulatinamente una conciencia territorial que incluyó la curiosidad de turistas, 
pero centralmente de quienes estaban interesados en generar conocimiento sobre el país. El turismo fue 
clave para el reconocimiento patrimonial. 
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Figura 2: Pueblo de Parinacota, Interior de Arica.  
Fonte: “Arica, Centro de turismo internacional”. Revista En Viaje Nº 325 (nov. 1960) . pp. 81 

PATRIMONIO Y DESARROLLO: ARQUEOLOGÍA Y REGIÓN 

El desarrollo impulsado por la Junta de Adelanto, tanto en la ciudad como en la región, promovió la 
afirmación de una identidad local y regional que se asoció necesariamente a las manifestaciones del pasado. 
Por una parte, el impulso de un organismo local, autónomo en la disponibilidad de sus recursos, con 
participación de los más diversos sectores sociales, promovió asimismo la consideración de las 
manifestaciones culturales del pasado que podían considerarse bajo la noción de patrimonio. Esto se afirmó 
con el reconocimiento de los paisajes naturales y culturales que el imaginario del turismo había hecho 
consiente en amplios sectores sociales en la región y en el país. Por otra parte, la autonomía y la afirmación 
de identidad asumieron la necesidad de impulsar el desarrollo de grandes zonas eternamente olvidadas, 
remotas, distantes, como los asentamientos humanos que desde tiempos de la colonia permanecían aislados 
a miles de metros de altura.  

La noción de Arica como un polo de desarrollo económico y social se extendió en la geografía más amplia del 
departamento. Para la Junta, el desarrollo debía esparcirse de modo de acercar sus beneficios a los sectores 
de la población que permanecían en esa situación. Así, los planes de transformación territorial asumieron la 
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infraestructura vial, el apoyo a la producción local -básicamente agricultura y artesanía, y a la promoción del 
turismo en la zona. 

El plan pre-inversional elaborado por Emilio Duhart propuso “estrategias de desarrollo para la región, los 
poblados del interior y el polo  urbano, en función de las posibilidades que poseen para cumplir el rol 
determinado y propuesto para el Departamento de Arica” (DUHART, 1968 : T2: 8) tomo 2). En tal sentido 
reconoció claramente los aspectos propios y destacó las “interesantes perspectivas turísticas en relación al 
crecimiento que ha tenido en los últimos años el flujo turístico, tanto nacional como internacional” (pag 9,  
El plan preveía que “este flujo puede verse fortalecido con la habilitación de lugares de atracción y el aumento 
y mejoramiento de la infraestructura existente, previéndose la construcción de varios hoteles más, y la 
adaptación de la ciudad a tales efectos” (DUHART, 1968 : T2: 9). La potencialidad de la región residía en el 
posicionamiento geográfico mas que en los recursos naturales, en su condición de litoral marítimo en relación 
a las regiones andinas de los países vecinos: las playas atraían a peruanos y bolivianos, en tanto en buen 
clima a los chilenos del sur. Por otra parte, considerando que implicaría posibilidades ocupacionales directas 
ante el posible auge del sector.  

Por otra parte, preveía para Putre un rol de capital interior, en relación al transporte, como centro de 
equipamientos y como centro regional turístico con su hostería y sus termas, dado que era el lugar natural 
de aclimatación previa a los viajes turísticos al altiplano. Codpa se proponía como el centro secundario en la 
zona mas al sur , con fuerte presencia de la agricultura y como centro de comercialización de las artesanías 
regionales. La estrategia destacaba los valores turísticos de Poconchile y sobre todo de Parinacota al que 
consideraba por el momento “un simple caserío” que sin embargo tenía “un futuro importante como centro 
turístico por la belleza incomparable de sus lagunas -Chungará y Cotacotani-, sus volcanes -Pallachatas y 
Guallatiri-, su arquitectura histórica, sus paisajes y su forma silvestre” (DUHART, 1968 : T2: 13) . Considerando 
su posición como punto de enlace de la carretera a Bolivia y del camino al altiplano chileno, y que debería 
ser sede de un centro turístico de importancia con una hostería,  se advertía que: “especial cuidado deberá 
observarse para que los programas de construcción no desfiguren las características regionales y sus formas 
de culturas autóctonas” (DUHART, 1968 : T2: 13). Así la conservación patrimonial aparecía claramente 
asociada a una estrategia de desarrollo regional. 

La Junta promovió aunque parcialmente el reconocimiento de los valores patrimoniales de la región.  Por 
una parte lo hizo en relación a la estrategia de desarrollo territorial y asociando los pequeños poblados por 
medio de infraestructuras viales, fueran algunos carreteras y otros simples caminos altiplánicos. 
Directamente impulsó el turismo por medio de la construcción de una serie de Hosterías en los diferentes 
poblados a promover: así surgieron la Hostería de Azapa, la Hostería de Putre y la Hostería de Codpa. 

También lo hizo por medios tal vez mucho más indirectos, como la promoción y el financiamiento de obras y 
programas asociados al conocimiento y la cultura. La consolidación de dos campus universitarios, la posible 
instalación de un Centro de Tecnología Electrónica y Control de Calidad, y la consideración de la construcción 
de un Museo de Historia Regional, formaron parte de ese programa nunca directamente enunciado, pero 
definitivamente presente que tenía la intención de transformación de la ciudad y la región. 

En Mayo de 1971, la Junta consideró la propuesta de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del 
Ministerio de Educación  y de la Universidad de Chile, para la creación de un Museo Regional, entidades que 
aportarían seis mil piezas arqueológicas de la zona y harían aportes presupuestarios para tal fin. El proyecto 
lo había elaborado un investigador de la arqueología ariqueña, con un amplio reconocimiento internacional. 
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Se trataba del Dr. Vlaclav Solc, checoslovaco con una amplia trayectoria de investigación en Chile y 
particularmente en el norte (GALDAMES, 2011). Era profesor de etnología en la Universidad Carolina de Praga 
y se desempeñaba como científico en el Museo Napratok en la misma ciudad. Solc manejaba muy bien la 
lengua aymara y había trabajado en la zona desde 1966, en Caquena, Chucuyo, Belén, Chapiquiña y 
Parinacota. Colaboraba en ese momento con el Centro regional de la Universidad de Chile en Arica, y 
desarrollaba junto a Lautaro Nuñez –quien había sido su alumno en Praga- un trabajo sobre cuevas con 
pinturas rupestres al interior de la región.  

La propuesta consideraba que el museo estaría al servicio “de la comunidad, especialmente de los 
estudiantes de todo nivel, promoverá el interés y el estudio de la Ciencias del Hombre y dará lugar a 
permanentes reuniones de orden científico en la ciudad” y daba cuenta de la “atracción turística de este 
Museo de Ciencias Naturales de acuerdo al funcionamiento propuesto” (JAC, 1971). Entre los puntos 
sobresalientes del proyecto se encontraría organizado en dos amplias áreas, de exposiciones y de 
conservación de colecciones, y contaría con cuatro departamentos: de ciencias naturales, de arqueología, de 
etnología y de historia. El departamento de arqueología estaría dividido en secciones según las culturas 
típicas de la región. El nivel pre-cerámico, estaría representado por los habitantes de la costa, con los 
conchales encontrados en los sambaquis,  sus cortes arqueológicos y unas cartas geográficas con los lugares 
de presencia de esta cultura. La cultura Huanacota, presentaría su cerámica, sus tejidos y herramientas, con 
videos y cartas geográficas que mostraran la región y su relación con el Tiwanacu, para marcar su influencia. 

Otras culturas locales como la Gentilar o la Pocoma, deberían mostrase localizadas y mostrar sus productos, 
entre ellos las pinturas rupestres de Chapiquiña.  La cultura incaica en la zona, tal como aparecía en el valle 
de Azapa, en la cordillera y en el altiplano, hasta la llegada de los españoles. La etnología estaría definida en 
relación a los aymaras en la cordillera , como `pastores en el altiplano y agricultores en las zonas más bajas; 
pero también reconocía algunas particularidades como las de la cultura de la población negra del valle de 
Azapa y la cultura de vinicultores de Codpa, por ejemplos. 

Entre los objetivos del museo se contaban obviamente “coleccionar, conservar y guardar los objetos de valor 
científico de la región”, desarrollar trabajos científicos por sus investigadores, realizar intercambios con el 
país y el mundo, llevar a cabo actividades culturales en el museo, colaborar con las universidades para formar 
especialistas y con los diferentes niveles educativos, así como “ayudar en la educación complementaria de 
sus conciudadanos” y “contribuir con sus trabajos y actividades al turismo de la región” (JAA, 1971).  La 
propuesta estaba en plena sintonía con la orientación de desarrollo local, económico y social que la Junta 
promovía, aunque la iniciativa no se concretaría por problemas de financiamiento. 

Los avances en la arqueología, constituían posiblemente uno de los sectores más dinámicos del conocimiento 
y la cultura. Protagonistas del conocimiento como Percy Dauelsberg (1969), Guillermo Focacci (1969) , Luis 
Álvarez (1969) y algo más tarde por Grete Mosny, Sergio Chacón y Lautaro Nuñez. Para mediados de los años 
sesenta, Arica tenía ya un claro lugar de privilegio en la disciplina y era nacional e internacionalmente 
reconocida por sus estudios de avanzada.   

La arqueología en Chile, tuvo un prominente desarrollo en el norte del país, colaborando a la idea de 
patrimonio y definiendo muchos de los lugares y sitios cargados de valor.  No resulta extraño que –como ya 
ha sido dicho- la primera declaración monumental en relación al patrimonio arqueológico fuera el de los 
“Yacimientos arqueológicos y paleontológicos del Departamento de Arica”, en 1967.  
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Desde ese momento la secuencia de declaratorias en la zona asumirían un orden bastante específico, 
constituyendo construcciones sistemáticas que referenciaban tipologías, paisajes y territorios. En 1971, se 
declararon el Morro, el Fuerte del Este y el Fuerte Ciudadela, en relación a la Guerra del Pacífico. En 1979, la 
iglesia de Parinacota, y el establecimiento de la categoría de Zona Típica o Pintoresca (---------) para la 
totalidad del pueblo de Parinacota. En 1983 vendría la secuencia plena de los “pucarás”, fortalezas defensivas 
del período incaico; la declaración conjunta de los pucarás de Belén o Huaihuarani e Incahullo, Calacruz, 
Copaquilla, Lupica, Saxamar, Chungará, y Zapahuira, (D.0083, 1983), deja claramente establecido el sistema 
territorial de referencia. Entre medio y de manera menos sistemática se encuentran los edificios de la ciudad 
con valores particulares, como la Aduana, la iglesia Catedral, la Estación del Ferrocarril, y la isla del Alacrán. 
Recién desde 2005, se encadenó la declaratoria de templos religiosos pertenecientes a los poblados de la 
zona, con las iglesias de Mulluri, Parcohailla, y Socoroma; en 2012, Livilcar, y Belén; en 2015, Putre, Codpa, 
Chitita, Pachica, Esquiña, Poconchile, y Azapa; en 2016 Cosapilla Airo, Caquena, Sucuna,  Tacora, Tucuna, 
Timalchaca, Guacollo y Putani; en 2017, Choquelimpie y Timar; todas ellas siempre declaradas siguiendo una 
aproximación territorial sistemática.  Paradójicamente, la iglesia de Timar, la primera en ser consideradas 
por los recorridos turísticos como identidad de la región fue de las últimas en ser declaradas. 

Las declaratorias posteriores confirmaron las ideas que habían motivado los relatos e imágenes publicados 
en las revistas y guías turísticas. No resulta para nada extraño que quien fuera uno de los principales 
fotógrafos y relatores de la revista en viaje, Roberto Montandon, se convirtiera en uno de los principales 
protagonistas de la construcción de valores patrimoniales a lo largo del país, pero fundamentalmente en el 
norte. Montandon, fotógrafo suizo, que llegó a Chile para trabajar en el norte, e intenso viajero, fue uno de 
los primeros técnicos que apoyaron la labor del Consejo de Monumentos (GONÇALVES, 2017). Sus trabajos 
sobre las iglesias y sobre el pucará de Lasana, mostraron esta idea de secuencia organizada territorialmente 
que luego las declaratorias irían marcando con tanta claridad, como si de viajes o recorridos se tratara. 
Eugenio Pereira Salas (1950) había sostenido en el prólogo a la obra de Montandon publicada por el Consejo 
de Monumentos  que “por fortuna queda todavía enhiesto un rico patrimonio cultural, que sobrevive en 
aislamiento geográfico y cuyo mensaje de arte y tradición es escuchado tan solo por un grupo de eruditos” 
(PEREIRA SALAS, 1950:1). 

ARQUITECTURA MODERNA Y PATRIMONIO: LA ECUACIÓN DEL DESARROLLO 

La arquitectura moderna constituyó en Arica un recurso para mostrar en la estructura urbana los procesos 
de cambio que el desarrollo promovía en la economía y la sociedad. El proceso de valorización patrimonial 
que los relatos e imágenes de viajeros habían introducido en el imaginario nacional y local, promovió la 
posibilidad de configurar una estrategia de desarrollo territorial.  

No obstante en Chile las concepciones de los organismos a cargo de la consideración patrimonial estuvieron 
lejanas o fueron fuertemente contrarias a la arquitectura moderna, tanto institucionalmente como en el 
ámbito profesional, fue particular el reconocimiento al pasado colonial como parte constitutiva de proyecto 
que la arquitectura moderna implicaba. 

Con la instauración de un proyecto modernizador, que tuvo en su centro al desarrollo económico y social,  la 
Junta de Adelanto de Arica, a la vez que promovió la arquitectura moderna como vehículo de significación 
cultural urbana, asumió la consideración del patrimonio, como parte esencial de proceso de desarrollo 

6800



regional. La nueva arquitectura fue asimismo un mecanismo de representación de los procesos de cambio y 
resultó correspondiente con la afirmación y legitimación de las formas puras y simples que el pasado colonial 
proponía, y que podían caracterizar, en un formato diferente, la transformación necesaria de las condiciones 
de vida de los pequeños poblados de la región. Por una parte se promovieron obras de arquitectura 
plenamente caracterizadas por formas cuyo diseño moderno asumía algunas de las condiciones que 
identificaban a las construcciones coloniales, como la condición austera del volumen; por otra parte, se 
identificaban los sistemas de poblados y sus situaciones patrimoniales, identificando aquellas obras con 
valores patrimoniales. Se identificaron entonces por temas y por sistemas, las obras y poblados que eran 
capaces de convocar la atención del turismo, junto a las bellezas naturales propias del altiplano y los Andes. 

Su puesta en valor se correspondería entonces con unas series de obras que para constituir una 
infraestructura capaz de permitir una operación turística, desde caminos a hosterías, y de ese modo por 
medio de la explotación económica de los recursos paisajísticos y patrimoniales, promover el desarrollo 
económico y social. 

Pueden parecer situaciones simultaneas e independientes, pero en los hechos, las condiciones particulares 
fueron resultando en la construcción de un entramado en que el patrimonio tuvo su principal valorización 
por el relato y la fotografía del viajero, para ir constituyendo paulatinamente sistemas territoriales marcados 
por el turismo. Arquitectura moderna y patrimonio se promovieron como un mismo sistema, aquel que podía 
iniciar procesos de cambio social, cultural y económico y mostrar las posibilidades de un futuro diferente. 
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BRASIL-CHILE	EN	LA	ARQUITECTURA	MODERNA.	CONVERSACIONES	ENTRE			

EIXO	TEMÁTICO:	PATRIMONIO	CULTURA	E	IDENTIDADE		
	
RESUMO:	
Tanto	no	Brasil	como	no	Chile	uma	arquitetura	contemporânea,	culta	e	informada,	reabilitou	a	arquitetura	moderna.	
Se	mais	 de	 uma	 geração	 de	 pesquisadores	 tem	 dialogado	 com	 a	 tradição	moderna,	 também	 há	 uma	 conversação	
provocada	pelas	 novas	 gerações	 de	 arquitetos	 praticantes,	mostrando	 a	 vigência	 dessa	 tradição,	 se	 não	para	 toda,	
para	 a	melhor	 prática	 contemporânea.	 A	 comunicação	 quer	 ressaltar	 correspondências	 e	 simetrias	 entre	 a	 revisão	
historiográfica	da	arquitetura	do	Movimento	Moderno	no	Brasil	e	no	Chile,	e	uma	possível	ressignificação	da	tradição	
moderna	pela	prática	contemporânea.	
PALAVRAS-CHAVE:	arquitetura	moderna;	arquitetura	contemporânea;	teoria	e	crítica.		

ABSTRACT:	
In	both	Brazil	and	Chile	a	contemporary,	cultured	and	informed	architecture	has	rehabilitated	modern	architecture.	If	
more	than	a	generation	of	researchers	have	dialogued	with	the	modern	tradition,	there	is	also	a	conversation	brought	
about	 by	 the	 new	 generations	 of	 practicing	 architects,	 showing	 the	 validity	 of	 this,	 if	 not	 all,	 tradition	 for	 the	 best	
contemporary	 practice.	 The	 communication	 wants	 to	 emphasize	 correspondences	 and	 symmetries	 between	 the	
historiographical	 revision	 of	 the	 architecture	 of	 the	 Modern	 Movement	 in	 Brazil	 and	 in	 Chile,	 and	 a	 possible	 re-
signification	of	the	modern	tradition	by	contemporary	practice.	
KEYWORDS:	moderna	architecture;	contemporary	architecture;	theory	and	criticism.			

RESUMEN:	
Tanto	en	Brasil	como	en	Chile	una	arquitectura	contemporánea,	culta	e	informada,	rehabilitó	la	arquitectura	moderna.	
Si	más	de	una	generación	de	 investigadores	ha	dialogado	 con	 la	 tradición	moderna,	 también	hay	una	 conversación	
provocada	por	las	nuevas	generaciones	de	arquitectos	practicantes,	mostrando	la	vigencia	de	esa	tradición,	si	no	para	
toda,	para	 la	mejor	práctica	 contemporánea.	 La	 comunicación	quiere	 resaltar	 correspondencias	 y	 simetrías	 entre	 la	
revisión	historiográfica	de	 la	arquitectura	del	Movimiento	Moderno	en	Brasil	y	Chile,	y	una	posible	resignación	de	 la	
tradición	moderna	por	la	práctica	contemporánea.	
PALABRAS-CLAVE:	arquitectura	moderna;	arquitectura	contemporánea;	teoría	y	critica.	
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INTRODUÇÃO	
“Se	 não	 existe	 o	 Cone	 Sul,	 será	 bom	 para	 quem	 escreve	 haver	 ajudado	 a	 inventá-lo”,	 diz	 o	 historiador	
argentino	Edmundo	Heredia.	Apesar	de	reconhecer	as	esperadas	dificuldades,	e	à	despeito	das	assimetrias	
e	 graus	 de	 inserção	 desiguais	 que	 possam	 tornar	 problemática	 essa	 entidade,	 Heredia	 não	 está	 apenas	
disposto	a	 aceitar	o	Cone	Sul	 como	unidade	historiável,	 como	ainda	 reivindica	 a	 tarefa	em	 si	 como	uma	
abordagem	renovadora	para	a	historiografia	latino-americana	(HEREDIA,	2002,	p.	6).	

Essa	unidade,	que	é	portanto	nova	do	ponto	de	vista	historiográfico,	corresponde	a	um	espaço	unitário	do	
ponto	de	vista	geográfico,	dada	a	presença	de	 fenômenos	naturais	que	 se	destacam	por	 sua	magnitude,	
sejam	 a	 região	 e	 bacia	 platenses,	 a	 presença	 da	 cordilheira,	 a	 passagem	 interoceânica	 austral,	 que	
condicionam	certas	condições	de	vegetação	e	clima.	Mas	também	se	deve	destacar,	como	coloca	Heredia,	
que	 se	 trata	 de	 um	 “espaço	 cujo	 conteúdo	 histórico-cultural	 apresenta	 uma	 problemática	 comum”,	 que	
radica	 nos	 seguintes	 aspectos:	 o	 papel	 de	 “confim	 austral”	 do	 império	 ibérico	 na	 América,	 que	 apenas	
tardiamente	 foi	 incorporado	aos	 interesses	da	metrópole;	haver	constituído	uma	zona	de	 fricção	entre	o	
domínio	português	e	o	espanhol;	e,	além	de	cenário	de	confrontação	entre	brancos	e	indígenas,	como	em	
outras	partes	de	América,	haver	sido	o	destino	de	importantes	contingentes	migratórios	europeus	(Idem,	p.	
9).	 Outro	 aspecto	 relevante	 para	 este	 simpósio	 temático,	 pois	 sugere	 a	 adequação	 do	 recorte	
transnacional,	 é	 a	 descrição	 que	 oferece	 o	 autor	 da	 região	 austral	 da	 América	 como	 profundamente	
cosmopolita	 e	 multicultural.	 Dado	 o	 intenso	 processo	 de	 mestiçagem	 e	 hibridização,	 revelam-se	 ali	
assimetrias	entre	o	mapa	das	“culturas	nacionais”	e	o	mapa	das	culturas	praticadas,	o	que	demonstra	uma	
realidade	mais	 rica	e	complexa,	e	ao	mesmo	tempo	“menos	dimensionável,	em	termos	administrativos	e	
políticos,	que	as	respectivas	nacionalidades	que	conformam	este	Cone	Sul.”	(Idem,	p.	17).	

O	simpósio	“Discussão	teórica	e	construção	histórica.	O	patrimônio	arquitetônico	da	modernidade	no	Chile	
e	no	Brasil	/	Brasil	e	Chile”,	e	o	contexto	de	investigação	que	lhe	se	serve	de	motivação,	instituído	pela	rede	
de	pesquisa	 apoiada	pelo	CONICYT,	 da	qual	 fazem	parte	PUC-Chile,	Mackenzie	 e	UFRJ,	 são	 iniciativas	 na	
direção	da	efetivação	dessa	tarefa.		

Prometem,	 assim,	 a	 expansão	 e	 a	 atualização	 de	 uma	 conversação	 de	 décadas,	 entre	 Brasil	 e	 Chile,	 em	
torno	do	estudo	e	do	reconhecimento	de	uma	tradição	moderna	em	arquitetura.		

Essa	 conversação	 iniciou-se	 por	 meio	 de	 experiências	 de	 cooperação	 docente,	 na	 década	 de	 oitenta,	
envolvendo	missões	e	seminários	de	pesquisa,	reunindo	investigações	paralelas	na	história	da	arquitetura	e	
urbanismo	modernos	em	ambos	países.	Entre	seus	primeiros	resultados	publicados	está	o	livro	Le	Corbusier	
y	Suramérica,	organizado	por	Fernando	Pérez	Oyarzún	(PUC-Chile),		para	o	qual	contribuíram	pesquisadores	
brasileiros,	 como	 	 Cecília	 Rodrigues	 dos	 Santos	 (Mackenzie),	 Margareth	 da	 Silva	 Pereira	 (UFRJ),	 Hugo	
Segawa	(USP),	Carlos	Eduardo	Comas	e	Rogério	Oliveira	(UFRGS).	

Esse	intercâmbio	renovou-se	com	a	integração	das	universidades	brasileiras	e	chilenas	à	rede	internacional	
de	Docomomo	(Comitê	 Internacional	para	a	documentação	e	a	conservação	dos	edifícios,	 sítios	e	bairros		
do	 Movimento	 Moderno),	 e	 o	 acolhimento	 a	 novas	 gerações	 de	 pesquisadores.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 os	
seminários	 promovidos	 pelo	 Docomomo	 Núcleo-RS,	 desde	 2006,	 assumiram	 expressamente	 o	 Cone	 Sul	
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como	 unidade	 de	 reflexão,	 e	 contaram	 com	 a	 participação	 efetiva	 de	 Docomomo	 Chile,	 no	 comitê	
científico,	na	realização	de	palestras	e	comunicações.		

A	 convergência	 de	 interesses,	 no	marco	 geográfico	 do	 Cone	 Sul,	 e	 os	 diálogos	 disso	 decorrentes,	 foram	
consolidados	a	partir	de	2010	com	a	 formalização	e	o	desenvolvimento	do	Projeto	de	Pesquisa	Conjunto	
CAPES	PPCP-MERCOSUL,	A	publicação	de	arquitetura	e	a	construção	de	uma	tradição	moderna.	Brasil/Chile	
1925-1985,	financiado	pela	CAPES,	tendo	como	coordenador	brasileiro	o	professor	Carlos	Eduardo	Comas	
(UFRGS)	e	como	coordenador	chileno	o	professor	Horacio	Torrent	(PUC-Chile),	e	incluindo	a	nova	geração	
de	pesquisadores	e	doutorandos	de	ambas	instituições.	O	projeto	enfocou	a	cultura	arquitetônica	de	Brasil	
e	Chile	entre	1925-1985,	período	que	coincide	com	a	 instalação	e	desdobramento	do	projeto	moderno	e	
sua	revisão	na	América	Latina.	A	partir	da	fundamentação	teórica	do	projeto,	uma	das	questões	colocadas	
sobre	a	mesa	foi	a	revalorização	da	tradição	moderna	enquanto	base	formadora	da	atividade	profissional	
arquitetônica	contemporânea.			

Que	 a	 arquitetura	 existe,	 como	disciplina,	 através	de	uma	bagagem	coletiva,	 ou	 seja,	 de	um	estoque	de	
soluções	e	alternativas	testadas	por	outros,	ao	qual	todos	podemos	recorrer,	não	é	novidade	para	ninguém	
(apesar	de	que	 isso	possa	 estar	 umas	 vezes	mais,	 e	 outras	 vezes	menos	manifesto	no	discurso	deste	ou	
daquele	arquiteto).	Mas	o	que	se	considera	de	interesse,	ou	se	exclui	como	imprestável,	nessa	equipagem,	
é	algo	variável.	Para	colocar	um	pouco	de	contexto,	 cabe	 recordar	que	o	próprio	Docomomo,	 criado	em	
1988,	surgiu	num	momento	em	que	não	poucos	haviam	dado	como	morta	a	arquitetura	moderna,	e	falidas	
as	expectativas	que	uma	vez	haviam	animado	o	projeto	cultural	e	social	que	foi	seu	fundamento,	o	projeto	
da	modernidade.	Vattimo	havia	chamado	a	atenção	para	o	“niilismo	como	destino”	e	para	uma	experiência	
“pós-histórica”	em	1985;	Jameson	havia	escrito	em	1984	que	as	“premonições	de	futuro”	pareciam	ter	sido	
substituídas	“pela	convicção	do	final	de	isso	ou	aquilo”.	(VATTIMO,	1997,	p.	14;	JAMESON,	1991,	p.	9).	

Apesar	de	tudo,	tanto	no	Brasil	como	no	Chile,	pode-se	dizer	que	uma	arquitetura	contemporânea,	culta	e	
informada,	reabilitou	a	arquitetura	moderna.	

Se	 mais	 de	 uma	 geração	 de	 pesquisadores	 tem	 dialogado	 com	 a	 tradição	 moderna,	 também	 há	 uma	
conversação	 provocada	 pelas	 novas	 gerações	 de	 arquitetos	 praticantes,	 mostrando	 a	 vigência	 dessa	
tradição,	 se	 não	 para	 toda,	 para	 a	 melhor	 prática	 contemporânea.	 A	 comunicação	 quer	 ressaltar	
correspondências	 e	 simetrias	 entre	 a	 revisão	 historiográfica	 da	 arquitetura	 do	Movimento	Moderno	 no	
Brasil	e	no	Chile,	e	uma	possível	ressignificação	da	tradição	moderna	pela	prática	contemporânea.	
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THE SCENIC SPACE IN PEVSNER, LE CORBUSIER AND BO BARDI 

DISCUSIÓN TEÓRICA Y CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA:  
EL ESPACIO CÉNICO EN PEVSNER, LE CORBUSIER Y BO BARDI 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE  

RESUMO: 
Nas diversas revisões críticas sobre o Modernismo e no ensejo teórico do Pós-Modernismo, ambos operados nos anos 
1980 e 1990, submergiu um esforço de compreender, e muitas vezes classificar, as variadas manifestações do plural 
século XX. Sob muitos aspectos, buscava-se entender a autonomia e as especificidades dos campos disciplinares, bem 
como a correlação entre as diferentes formas de expressão. Um dos méritos, talvez o maior, dessa revisão epistêmica 
e historiográfica, seja a constatação de que a Modernidade nas artes e na arquitetura estava longe de se constituir um 
bloco único e uniforme, e que até mesmo as trajetórias individuais sofreram transformações quando não inflexões 
substanciais. Este trabalho estuda três proposições teóricas arquitetônicas modernas do Segundo Pós-Guerra a partir 
dos diferentes entendimentos do espaço cênico, tanto sua edificação, como o seu lugar de representação social. São 
elas: o entendimento dos tipos do historiador moderno Nikolaus Pevsner em seu trabalho History of Building Types 
(1976); a proposta corbusiana para a caixa cênica Boîte des miracles (década de 1950); e a concepção cênica para a 
Ópera dos Três tostões (1960) no Teatro Carlos Gomes em Salvador, de Lina Bo Bardi. 
PALAVRAS-CHAVE: tipologia; théâtre spontané; Teatro Oficina; teoria da arquitetura 

ABSTRACT: 
In the various critical reviews of Modernism and in the theoretical setting of Postmodernism, both of them operated in 
the 1980s and 1990s, an effort was made to understand, and often classify, the manifold manifestations of the plural 
twentieth century. In many respects, the aim was to understand the autonomy and specificities of the disciplinary 
fields, as well as the correlation between the different forms of expression. One of the merits, perhaps the greatest, of 
this epistemic and historiographical revision is the realization that Modernity in the arts and architecture was far from 
being a single and uniform block, and that even individual trajectories underwent transformations when not 
substantial inflections. This work studies three modern architectural propositions of the Second Post-War from the 
different understandings of the scenic space, both its construction and its place of social representation. They are: the 
understanding of types by the modern historian Nikolaus Pevsner in his work History of Building Types (1976); the 
Corbusian proposal for the scenic box Boîte des miracles (1950s); and the scenic design for the Three Pennies Opera 
(1960) at the Carlos Gomes Theater in Salvador by Lina Bo Bardi. 
KEYWORDS: typology; théâtre spontané; Oficina Theater; architectural theory 

RESUMEN: 
En las diversas revisiones críticas sobre el Modernismo y en la ocasión teórica del Post-Modernismo, ambos operados 
en los años 1980 y 1990, sumergió un esfuerzo de comprender, y muchas veces clasificar, las variadas manifestaciones 
del plural siglo XX. En muchos aspectos, se buscaba entender la autonomía y las especificidades de los campos 
disciplinares, así como la correlación entre las diferentes formas de expresión. Uno de los méritos, quizás el mayor, de 
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esa revisión epistémica e historiográfica, sea la constatación de que la Modernidad en las artes y en la arquitectura 
estaba lejos de constituirse un bloque único y uniforme, y que incluso las trayectorias individuales sufrieron 
transformaciones cuando no inflexiones sustanciales . Este trabajo estudia tres proposiciones teóricas arquitectónicas 
modernas del Segundo Post-Guerra a partir de los diferentes entendimientos del espacio escénico, tanto su edificación, 
como su lugar de representación social. Son ellas: el entendimiento de los tipos por el historiador moderno Nikolaus 
Pevsner en su trabajo History of Building Types (1976); la propuesta corbusiana para la caja escénica Boîte des 
miracles (década de 1950); y la concepción escénica para la Ópera de los Tres tostones (1960) en el Teatro Carlos 
Gomes en Salvador, de Lina Bo Bardi. 
PALABRAS CLAVE:. tipología; théâtre spontané; teatro Oficina; teoría de la arquitectura 
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INTRODUÇÃO 

Em sua antologia, Joan Ockman (1993) apontou que no Segundo Pós-Guerra a cultura arquitetônica 
ultrapassou largamente as considerações formais, técnicas e institucionais, que passam a se cruzar de 
várias maneiras através de modelos intelectuais, modos de produção e modos de consumo. Cinco anos 
mais tarde, Michael Hays (1998) definia a Teoria da Arquitetura como a prática de mediação, em sua 
potente atuação de relacionar a análise formal do objeto arquitetônico com o seu contexto social, podendo 
negá-lo, distorcê-lo, reproduzi-lo ou reforçá-lo. Este trabalho estuda três proposições teóricas 
arquitetônicas modernas do Segundo Pós-Guerra a partir dos diferentes entendimentos do que é o teatro, 
tanto a edificação, como o seu lugar de representação social. São elas: 

1.) O entendimento dos tipos pelo historiador moderno Nikolaus Pevsner em seu trabalho History of 
Building Types (1976). O verbete Teatro recapitula os espaços cênicos produzidos a partir do Renascimento 
italiano, cotejando-os com as aparições do tema nos Tratados. 

2.) A ideia de Síntese das Artes de Le Corbusier compreendia a edificação para encenações conhecida como 
Boîte de Miracles, nos grandes conjuntos culturais propostos a partir da década de 1950. A Boîte de 
Miracles foi definida em relação à concepção de théâtre spontané.  

3.) A relação da concepção cenográfica e arquitetural de Lina Bo Bardi, em sua primeira montagem para a 
Ópera dos Três tostões (1960) no Teatro Carlos Gomes em Salvador, e no Teatro Oficina em São Paulo, em 
suas analogias com a dramaturgia de Bertold Brecht. 

Os objetivos deste trabalho são:  

i. demonstrar através da comparação desses três estudos de caso seja a concepção histórica de Pevsner, a 
pretensa originalidade dos conjuntos culturais não construídos de Le Corbusier e as proposições 
cenográficas de Lina Bo Bardi, que a teoria arquitetônica opera como a mediação da relação entre a 
arquitetura como atividade programática e intelectual, e o domínio do representacional, do simbólico e do 
social;  

ii. baseado em Jameson (1996), compreender que as práticas teóricas de diferentes campos, não se 
pretendem sínteses teóricas, mas a expressão e interpretação dos termos diferenciados através de 
analogias diretas ou indiretas;  

iii. corroborar sobre a diversidade de propostas e reflexões modernas, no âmbito da teoria arquitetônica, 
sobre a abordagem do significado do Teatro;  

iv, por fim, mas não menos importante, debater a importância e a repercussão destas três proposições na 
modernidade no Brasil, e mais ambiciosamente, no âmbito latino americano. 

PRÓLOGO 

Em suas origens na Grécia Antiga, Teatro e Teoria nasceram articulados. Etimologicamente, o verbo 
theoreîn deriva-se de theorós, ‘espectador’. Theórema (teorema) significa ‘espetáculo’, ‘festa´, e ainda 
‘objeto de estudo’, ‘aquilo sobre o que se medita’. Théa significa o lugar do teatro reservado ao público. 
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Teoria, do grego θεωρία, significava vagamente algo como ver, observar, contemplar. Guilherme Veiga de 
Almeida (1996) recupera o advento da teoria, e o surgimento da filosofia, a partir da sua gênese no teatro, 
entendido não só como encenação, mas também como lugar arquitetônico: 

A facilidade, com que se pode esclarecer o fenômeno teórico a partir do teatro se explica 
por muitos motivos, que entretanto se resumem no fato de que o teatro não é apenas 
uma entre outras manifestações do pensamento teórico, pois o teatro é na verdade um 
acontecimento que se sustenta unicamente pelo simples exercício teórico. A própria 
edificação de um teatro, cindida entre palco e plateia, nos mostra que aí a teoria está 
como em seu estado puro. (ALMEIDA, 1996, p. 32).  

Almeida argumenta que é na ruptura do ritual dionisíaco, com a cisão entre os que assistem e os que 
executam que surgem a plateia e o palco, dando origem ao teatro, à tragédia, à teoria e à filosofia. Entre a 
gênese do pensamento filosófico e a compreensão contemporânea mais geral de teoria como especulação, 
entende-se que ao longo da história do ocidente, a noção de teoria tenha assumido diversas interpretações 
e escopos, que não caberia aqui desvelar. 

Em termos gerais, compreende-se a teoria arquitetônica como o conjunto de formulações teóricas sobre a 
própria definição e prática do fazer arquitetônico, tal como formula Joan Ockman (1993), como cultura 
arquitetônica. A seguir apresentam-se três compreensões teóricas modernas sobre a relação entre 
Arquitetura e Teatro.  

O TEATRO COMO TIPO ARQUITETÔNICO 

Em 1976, o historiador da arte britânico nascido alemão, Nikolaus Pevsner (1902-1983) publicou um estudo 
no qual apresenta a história da arquitetura através dos tipos arquitetônicos, compreendidos como a função 
do edifício. No verbete Teatro, Pevsner recapitula a história dos lugares para encenações produzidos a 
partir do Renascimento italiano, cotejando com as aparições do tema nos Tratados. Apresenta a 
transformação dos espaços cênicos, suas volumetrias e estruturas, a partir do estudo dos lugares da 
encenação (palco) e do público (auditorium, ou plateia), desconsiderando outros aspectos como as 
circulações, questões técnicas e o próprio estudo da cenografia.  

O ponto de partida do estudo, são os edifícios apresentados no tratado de Jean Nicolas Louis Durand, 
Précis de Léssons d’Architecture données à l’École Polytechnique, 1809, no qual Pevsner baseia-se para 
desenvolver a descrição genealógica do espaço cênico, essencialmente europeu. Para o autor, “história da 
arquitetura e a história do teatro correm paralelas” (p. 70). Na concepção historiográfica de Pevsner, a 
história dos estilos mescla-se com a história dos espaços, e a partir da leitura de plantas e elevações, ele 
analisa a característica dos elementos que identificam o programa. Em linhas gerais, as principais diretrizes 
da história espacial genealógica de Pevsner, seguem-se adiante.  

A Itália é o berço do teatro europeu ocidental, que durante o Renascimento, ao tomar conhecimento do 
tratado De Architectura (20 AC) de Vitruvius, torna fixos o palco e a plateia. Em De re aedificatoria (1450), 
Alberti retoma o teatro em semicírculo (emiciclus) com uma colunata em torno e o palco, um conjunto 
arquitetônico com filas de colunas superpostas “ex domorum imitatione”.  

Para montagem da cena, no Renascimento emprega-se também o periacti, descrito por Vitruvius, como 
dispositivo de base triangular com pilares altos giratórios, na qual em cada lado do triângulo cenas pintadas 
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formam três diferentes sets; e o scenae frons, com três portas para os três tipos de cena: trágica, cômica e 
rústica. 

O teatro barroco italiano afirma-se pela instauração de três novos eventos: na criação da ópera1, na 
introdução de bastidores planos como suportes da cena pintada, e na reorganização do público. Os 
bastidores planos foram paulatinamente substituindo o periacto no final do séc. XVI e início do XVII. A 
maior transformação no auditório foi o emprego de camarotes ao invés de galerias. A projeção do auditório 
também foi se afastando do semicírculo para a forma elíptica. Essas transformações permaneceram por 
duzentos anos, exceto na evolução do maquinário do cenário de palco que se tornava cada vez mais 
complexo e perspectivamente mais complicado. 

No fim do século XVII, os vários níveis de camarotes foram aceitos como o melhor lugar para audiência, 
possibilitados pelas vistas perspectivadas elaboradas.2 Os cem anos seguintes apenas aperfeiçoaram o 
sistema. A Itália liderava a construção deste tipo de teatro (teatro italiano), seguida pelos outros países. Em 
sua história dos tipos, Pevsner chama atenção para o aumento contínuo dos valores dos bilhetes em função 
da localização do assento.  

Durante o século XVIII, o espírito iluminista questiona as caraterísticas do teatro barroco, especialmente a 
presença dos camarotes. Segundo Pevsner, a oposição dá-se por duas razões, que logo se unem, uma social 
e até mesmo política, pela igualdade; e a outra pela estética e pelo retorno ao clássico antigo. Surgem 
propostas que retornavam ao semicírculo do teatro vitruviano. Altera-se também o volume externo, que 
passa a apresentar formas circulares, e cobertura em domo.  

Uma tentativa de revolucionar a estrutura teatral esteve presente na simplificação das formas de Ledoux e 
de Gilly. Mas, de fato, a maior parte dos teatros construídos no final do século XVIII tentava articular a 
presença de vários níveis de galerias. 

O teatro Schauspielhaus (1818-21) de Schinkel tornou-se o modelo aceito internacionalmente para os 
edifícios públicos. Pevsner ressalta ainda a preocupação de Schinkel em revelar o interior no exterior, 
questão recorrente na teoria e história da arquitetura.  

Em torno de 1860, uma nova revolução aconteceu. No centro das novas ideias estavam Gottfried Semper e 
Richard Wagner. Em 1862, no prólogo de Ring des Nibelung Wagner clamava por um anfiteatro com 
orquestra. Os princípios wagnerianos foram aplicados no Bayreuth Festspielhaus, 1872-1876, por Otto 
Brükwald: orquestra afundada, assentos em anfiteatro, ausência de camarotes e de galerias, e auditório 
escuro. Após certo tempo, os novos teatros alemães aceitam os princípios wagnerianos e adotam a 
simplificação do auditório e do palco.  

O advento da estrutura independente, seja em ferro ou posteriormente em concreto, também permitiu 
inovações liberando, sobretudo, a parte do auditório e os diversos níveis de suportes verticais. No entanto, 
Pevsner não prioriza os exemplos pós-historicistas, e não dá ao teatro moderno a mesma atenção que aos 
exemplos estudados até o século XIX, mas também não os exclui, ao contrário, tenta inseri-los dentro da 
lógica do seu entendimento de tipo. Aponta Walter Gropius como responsável pelo último tipo que 

                                                           
1 A primeira ópera é Dafne de Péris, em Florença em 1594. 

2 O primeiro tratado sobre arquitetura de teatros foi Trattato sopra la struttura  de teatri e scene, Carini Motta em 1676. 
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apresenta, o “teather-in-the-round”, também chamado de Total-Theater. Com assentos e palco móveis, o 
objetivo era inserir o espectador na cena. Ao inserir este novo exemplo, Pevsner tenta conformar no seu 
conceito tipológico, algo que é muito distante dele, e muito caro às vanguardas modernas, a concepção da 
síntese das artes. 

BOÎTE DES MIRACLES E THÉÂTRE SPONTANÉ  

O arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1887-1965) foi um dos grandes entusiastas da noção de síntese das 
artes e formulou uma versão singular e autobiográfica da mesma, fundamentada pela sua própria trajetória 
plástica. A síntese das artes era uma preocupação pessoal advinda de sua dupla atividade de arquiteto e 
artista.  

As trocas mútuas entre os meios artísticos, levaram-no a propostas conceituais, desenvolvidas e 
materializadas em níveis diferentes. Sem dúvida, que a ênfase dirigia-se às artes visuais e arquitetura, mas 
a música e as artes cênicas foram incorporadas no pós Segunda Guerra e na fase final de sua carreira. A 
partir da década de 1950, Le Corbusier propôs grandes conjuntos culturais, nos quais é comum a presença 
de um Museu do Crescimento ilimitado, um pavilhão para exposições provisórias com telhado guarda-
chuva e a Boîte de Miracles, destinada a espetáculos e eventos.  

O Museu do Crescimento Ilimitado (MCI) é a proposta mais significativa para museu no conjunto da obra de 
Le Corbusier, embora nunca tenha sido construída no seu sentido original. Os pavilhões corbusianos que 
integram as artes visuais utilizam coberturas guarda-chuvas, capazes de abrigar qualquer evento ou forma; 
possuem grande articulação interior-exterior; possibilitam e introduzem variações no percurso; fornecem 
um esquema de rotação visual de 90 graus, oferecendo diferentes pontos de vista das obras; possibilitam 
diferentes formas sob a luz; e por fim possuem leveza e esbelteza na forma arquitetônica.  

A Boîte de Miracles foi definida como um cubo mágico destinado a espetáculos, podendo acolher 
conferências audiovisuais, música, dança, e teatro, em uma concepção singular que denomina de théâtre 
spontané. 

A definição de Théatre Spontané foi apresentada vaga e confusamente em uma conferência em 1948.3 O 
tom da conferência foi autobiográfico e pessoal ─ o que não era usual na sua personalidade. Reconheceu 
que não era um conhecedor, mas um amante do teatro, e que a ideia de Théatre Spontané fora criada ao 
longo da experiência da vida, então aos 61 anos. Segundo ele, a ideia de um teatro da vida ocorreu-lhe em 
duas circunstâncias. A primeira, em 1936 em sua segunda estadia no Brasil, quando teve mais contato com 
a população. A mestiçagem, a pobreza e a espontaneidade da gesticulação e confusão do carnaval foram 
características que o marcaram. Quando inquerido pelo Ministro Capanema sobre a construção de um 
teatro, sugeriu que não construísse um teatro tradicional, mas proporcionasse meios teatrais, por exemplo, 
cavaletes, tal como empregados pelos grupos de teatros medievais itinerantes. Desta forma, ao invés de 
teatros tradicionais, haveria uma apropriação do espaço teatral pelo público. A segunda circunstância, foi a 
experiência dos grandes canteiros de obras instaurados no Segundo Pós-Guerra na Europa. A esses dois 
grandes ‘espetáculos’ por ele vivenciados, somou o impacto dos figurinos e imagens da Commedia dell’arte 

                                                           
3 No Centre d’études philosophiques et techniques du théâtre. “Rapports du Lieu théâtral avec la dramaturgie presente et à venir” 

Sorbonne, 11 de dezembro de 1948. Publicado em Architecture et dramaturgie. Communications présentées par André Villiers. 

Paris: Flammarion, 1950.  
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italiana e ainda a força da expressão das marionetes, cuja simplificação de gestos se sobrepunha em termos 
de capacidade de expressão ao refinamento da sociedade contemporânea. E assim, estava concebida a 
ideia do Teatro Espontâneo, uma mistura de carnaval brasileiro com comédia da arte italiana, ainda que 
incipientemente desenvolvida, remetia às experiências e ideais das vanguardas teatrais, que buscam o 
fundamento do teatro nas expressões da vida ordinária, nas possibilidades de expressões para todos.  

Para a realização do teatro espontâneo, a proposta era um lugar igualmente simples e passível de ser 
apropriado por qualquer um que se faça ator, um plano apoiado sobre cavaletes para o palco, alguns 
assentos para o público, o excedente em pé, tal como nos espetáculos itinerantes medievais, quando a 
edificação fixa ainda não existia.  

Como edificação, a proposta deveria remeter aos locais de encontro, de acolhimento e convívio de 
comunidades rurais, nas quais a escala reduzida permite esse tipo de encontro. E ainda, lugares nos quais, 
sobretudo, exista ‘a justa relação’ entre acústica, escala e visualidade, criando uma “acústica visual 
semelhante à dos sons”. Ele pensava em um anfiteatro em harmonia completa, com “a força dos circos, das 
arenas e das praças de touros”4, para uma sociedade que procura se exprimir. Propõe a boîte des miracles, 
uma construção utilitária para o espaço cênico, um cubo, sobre o qual se encontra todo o equipamento 
necessário: a luz, os aparelhos para fazer ‘milagres’, manutenção, trilha sonora, etc. O interior é vazio, para 
ser preenchido como se fazia na Commedia dell’Arte. A caixa poderia ainda se abrir para o exterior, 
incorporando outro fundo de cena, ou transformando-se em anfiteatro.  

Como o Museu do Crescimento Ilimitado, a Boîte de Miracles nunca foi construída, permanecendo no plano 
teórico, como interpretação das essências modernas do museu e do teatro. Embora as primeiras ideias 
remontem à década de 1930, a formulação teórica e estética só foi concretizada, no imediato Pós-Guerra, 
sob o impacto das atrocidades recém-praticadas que transformaram em poucos anos modos de vida e 
geografias humanas praticadas por séculos.  

O TEATRO COMO OFICINA  

Ao contrário de Corbusier e suas formulações teóricas não realizadas, a arquiteta italiana Lina Bo Bardi 
(1914-1992) contribuiu de forma decisiva para a transformação do campo das artes cênicas, no Brasil. 

Em contato com a vanguarda teatral dos anos 1950 e 1960, desde sua primeira montagem para a Ópera 
dos Três tostões (1960) no Teatro Carlos Gomes em Salvador pós-incêndio, ela soube articular a teoria 
teatral brechtiana, com sua própria concepção arquitetônica.  

À paródia brechtiana da sociedade burguesa, Bo Bardi associou sua própria paródia à ópera tradicional e ao 
próprio edifício teatral italiano, entendido como a história do tipo apresentado por Pevsner. Conforme já 
apontado por outros autores (Silva, 2012 e Leonelli, 2011), os aspectos cenográficos da referida montagem 
assemelham-se às críticas e ironias aos modos de vida e à estética da pequena burguesia, manifestados nos 
artigos e desenhos feitos por Lina Bo, sobretudo na área editorial. 

Na definição de arquitetura cênica na teoria de Brecht, o palco deve ser reconstruído para cada peça. A 
dramaturgia do teatro épico brechtiano coloca o espectador diante do objeto para que ele desenvolva sua 

                                                           
4 Op. Cit.  
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própria reflexão. Lina Bo promove a experiência teatral pela imersão do espectador na cena, através do 
controle da distância entre o palco e a plateia, fundamento extraído diretamente da teoria brechtiana, 
comprovado não só em seus projetos, como pelas anotações de sua biblioteca.5 

A arquitetura cênica de Lina Bo responde não só responde à concepção brechtiana, como também é 
incorporada em sua própria arquitetura. No projeto do Teatro Oficina, Bo Bardi transforma o edifício em 
rua, garantindo a relação direta entre espaço interior e espaço público da cidade. 

Montagens cenográficas e criações no âmbito teatral foram para Bo Bardi em muitos momentos a 
verdadeira e única possibilidade de expressão criativa, e sua maneira de manifestar-se politicamente.6 Ela 
que já tinha sido da geração fascista italiana, tornara-se stalinista. No Brasil, por ser uma Bardi estava 
associada à elite burguesa, ainda que a criticasse, fato que a protegera, mas também a cerceara. Tal como 
Corbusier, as formulações inovadoras da italiana também se deram em momentos dramáticos da cultura, 
no Brasil, sob a égide dos anos de chumbo. Lina presencia e aponta a “derrota cultural” (grifo meu), sem 
dúvida a maior derrota imposta pela ditadura militar.7 

CONCLUSÕES 

Ao compararmos as três formulações teóricas modernas, destacamos que Lina Bo e Corbusier apresentam 
visões de vanguarda e de ruptura com o status quo. Por sua vez, a leitura de Pevsner ainda que posterior 
(1976), ao apresentar os programas arquitetônicos como tipos, restritos ao domínio da espacialização e da 
funcionalidade, limita o conhecimento ao campo específico da arquitetura.8 Sem diálogos nem mediações 
nem analogias com outros campos, a Teoria da Arquitetura em Pevsner reforça o aspecto mais difundido e 
ainda não superado da modernidade, o viés autônomo da técnica especializada. 

A relação de Corbusier não é com o campo teórico e definido da criação teatral. A arquitetura corbusiana é 
teatralizada. Cenários surgem no controle dos enquadramentos e dos planos. O olhar e o lugar do 
espectador são definidos a partir do conceito de promenade architecturale.  

A arquitetura de Bo Bardi não é teatralizada, mas incorpora conceitos do teatro épico. Ao articular campos 
variados, Lina Bo Bardi define as conexões, no sentido que sugere Joan Ockman, a partir de cruzamento de 
modelos intelectuais. Em suas diversas práticas de definição da cultura material e de espacialização 
(museografia e expografia, cenografia, design, e obviamente arquitetura), Lina Bo Bardi dá forma à teoria 
da arquitetura como a prática mediadora da espacialização com o contexto social, e nesse sentido abre as 
trilhas que nos levaram à multidisciplinaridade do mundo contemporâneo. 
 

  

                                                           
5
 Anotações feitas no livro Giorni com Bertold Brecht, de Arnolt Bronnen. Acervo do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi. Pesquisa 

de Anat Falbel.  
6 “Teatro era minha modo de participar da política” Lina Bo Bardi in: LIMA, 2013, p. 142. 
7 Ver especialmente o texto “Cinco anos entre os ‘brancos’” (1967). In: RUBINO, 2009, p. 130-136.  
8 A metodologia de Pevsner não considera as formulações anteriores sobre tipologia de Giulio Carlo Argan e Aldo Rossi, que 
ultrapassam a noção de tipo como função.  
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PAISAJES URBANOS MODERNOS. IDEA Y CONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO BALNEARIO  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMONIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O trabalho propõe fazer uma reflexão sobre as diversas condições que compõem os encontros das orlas marítimas com 
os centros urbanos localizados no litoral. Estes encontros, geram uma paisagem composta por um patrimônio edificado 
e outro natural, que determinam condições particularmente interessantes na reflexão ampla do que hoje se entende 
por patrimônio cultural. Busca-se relacionar dois exemplos emblemáticos na conformação urbana do litoral, Viña del 
Mar e Rio de Janeiro. Ambas cidades foram se desenvolvendo ao longo da orla marítima, como um limite natural e como 
espaço significativo na sua definição arquitetônica. Isso provocou uma constante superposição de: planos, projetos, 
legislações e condições de proteção, que ajudaram a construir a paisagem e as condições especificas de habitar este 
contexto. Nos interessa entender, de que forma estas cidades construíram sua orla marítima, como um espaço 
patrimonial que combina as condições naturais da praia, com a construção da fachada e do passeio marítimos. 
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio; Balneário; Arquitetura Moderna; Paisagem Cultural.  
 
 
ABSTRACT: 
The paper proposes to reflect on the different conditions that composes the meetings of the maritime borders with the 
urban centers located on the coast. These meetings generate a landscape composed by the built and natural heritage, 
which determine conditions particularly interesting in the broad reflection of what is nowadays understood as cultural 
heritage. It seeks to relate two emblematic examples in the urban conformation of the coast, Viña del Mar and Rio de 
Janeiro. Both cities developed along the seafront, as a natural boundary and as significant space in their architectural 
definition. This led to a constant overlap of: plans, projects, legislation and protection conditions, which helped to 
construct the landscape and the specific conditions of inhabiting this context. We are particularly interested in how these 
towns have built their seafront, as a patrimonial space that combines the natural conditions of the beach with the 
construction of the maritime facade and promenade. 
KEYWORDS: Heritage; Seaside cities; Modern Architecture; Cultural Landscapes.   
 
 
RESUMEN: 
El trabajo propone hacer una reflexión sobre las diversas condiciones que componen los encuentros de las bordes 
costeros con los centros urbanos ubicados en el litoral. Estos encuentros, generan un paisaje compuesto por un 
patrimonio edificado y otro natural, que determinan condiciones particularmente interesantes en la reflexión amplia de 
lo que hoy se entiende por patrimonio cultural. Se busca relacionar dos ejemplos emblemáticos en la conformación 
urbana del litoral, Viña del Mar y Río de Janeiro. Ambas ciudades han sido desarrolladas a lo largo del borde costero, 
como un límite natural y como espacio significativo en su definición arquitectónica. Esto provocó una constante 
superposición de: planes, proyectos, legislaciones y condiciones de protección, que ayudaron a construir el paisaje y las 
condiciones específicas de habitar este contexto. Nos interesa particularmente entender, de qué forma estas ciudades 
construyeron su borde costero, como un espacio patrimonial que combina las condiciones naturales de la playa, con la 
construcción de la fachada y del paseo marítimo. 
PALABRAS-CLAVE: directrices, sumisión, artículo, modelo, arquitectura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

O trabalho propõe fazer uma reflexão sobre as diversas condições que compõem os encontros das orlas 

marítimas com os centros urbanos localizados no litoral. Estes encontros, geram uma paisagem composta 

por um patrimônio edificado e outro natural, que determinam condições particularmente interessantes na 

reflexão ampla do que hoje se entende por patrimônio cultural3. 

Esta afirmação tem como fundamento as considerações propostas na Convenção do Patrimônio Mundial e 

Natural de 1972, adotada pela 17ª Conferencia Geral da UNESCO. É ela que define o conceito de Patrimônio 

Cultural, aprofunda seus critérios de valorização e cria uma nova categoria de proteção, a de Paisagem 

Cultural, que tem o objetivo de proteger o patrimônio natural e cultural de valor excepcional. (Pérez, 2010, 

p.106) Por paisagem entende-se que é produto de uma construção cultural4 (Maderuelo, 2005, p.38), uma 

relação entre a construção material do território e a elaboração cultural de quem a percebe. (Silvestre, 2004) 

Em outras palavras, a paisagem é qualquer parte do território tal como é percebido pelas pessoas e se 

constrói a partir da condição geográfica existente e a ação material do homem ao longo do tempo.   

Desta forma, a ideia é relacionar dois exemplos emblemáticos na conformação urbana do litoral, como são 

as cidades de Viña del Mar e Rio de Janeiro. Ambas cidades foram se desenvolvendo ao longo da orla 

marítima, como um limite natural e como espaço significativo na sua definição arquitetônica. Isso provocou 

uma constante superposição de: planos, projetos, legislações e condições de proteção, que ajudaram a 

construir a paisagem e as condições especificas de habitar este contexto. Estas ações se centrarão 

preferentemente na: acessibilidade publica e livre à praia; a legitimação do espaço público de qualidade ao 

longo do passeio marítimo; e finalmente, a proteção do entorno natural e suas condições ecológicas.  

As diversas ações empreendidas desde o inicio do século XX, em ambos países, até a atualidade, mostram a 

crescente valorização da orla marítima como espaço de lazer, de veraneio, de lugar ideal de moradia e do 

turismo, além da importância pública da praia. Nos interessa particularmente, de que forma estas cidades 

litorâneas construíram sua orla marítima, como um espaço patrimonial que combina as condições naturais 

da praia, com a construção da fachada e do passeio marítimo.  

Neste sentido, se propõe uma aproximação comparativa, que permite entender as diferenças entre ambos 

exemplos e suas consequências atuais na conformação patrimonial da orla marítima. Para isso, serão 

analisados projetos de escala urbana e arquitetônica, que intervieram nas zonas litorâneas.  

No caso do Rio de Janeiro, a construção da fachada marítima de Copacabana (1940/1950), o projeto do 

Parque do Flamengo (1965) e o projeto do passeio de Copacabana (1971), conseguiram, a partir de 

contraditórias estratégias para ganhar terreno ao mar e de uma legislação que favorecia aos interesses 

                                                           
3 Segundo a Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), Patrimônio Cultural é definido como o conjunto de bens 

móveis e imóveis que podem ser reconhecidos de acordo com a importância histórica, estética, etnológica e antropológica que 
adquirem um valor único e de durabilidade representativa simbólica/material de uma região.  
4 Em seu texto “El Paisaje: Génesis de un Concepto” (2005, p.38), Maderuelo afirma que “el paisaje no es lo que está ahí, es un 
concepto inventado, o mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de 
ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. La palabra paisaje, reclama 
también algo más: reclama una interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad”. 
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privados, construir uma paisagem que ressalta esta relação da cidade construída com a natureza. Esses 

projetos construíram uma paisagem cultural de valor universal excepcional, declarado patrimônio mundial 

pela UNESCO em 2012. A construção da fachada marítima de Copacabana, ainda que não tenha sido produto 

de um projeto de conjunto arquitetônico, é uma construção emblemática de quando a voracidade imobiliária 

aumentou a densidade populacional do bairro, transformando-o em uma das zonas de maior densidade 

demográfica do mundo. Uma representação do ideal de modernidade e progresso defendido pelo Estado. A 

sua vez, o projeto do Parque do Flamengo, inaugurado em 1965, foi uma obra de planejamento urbano que 

respondeu a necessidade de articular e melhorar o trafego viário entre as zonas sul, centro e norte e de dotar 

a cidade de um grande parque urbano de lazer e recreação para as massas. A obra incluiu o aterro da Baia 

de Guanabara, a construção de vias de alta velocidade e uma serie de equipamentos para o lazer e recreação. 

Finalmente, a intervenção urbana realizada na orla da praia de Copacabana no inicio dos anos 1970 que, 

buscou facilitar o movimento veicular gerado pela crescente densidade demográfica enfrentada pela praia a 

partir dos anos 1940, e do grande fluxo de turistas que a cada ano buscavam este lugar. Tal construção, foi 

possibilitada através de uma complexa operação de aterro hidráulico, que, a partir deste espaço ganhado ao 

mar, triplicou a área de areia dedicada aos banhistas; fazendo possível ainda, a construção de uma 

importante solução de aguas residuais.  

No caso de Viña del Mar, os projetos de construção do quebra-mar da Avenida Perú (1944), a praia de Caleta 

Abarca e o Conjunto Muelle Población Vergara (1960) representam diferentes estratégias de ocupação da 

orla marítima construindo uma paisagem patrimonial no litoral de Viña del Mar. A partir destes casos, pode-

se observar três condições diversas que são exemplificadoras de certos comportamentos urbanos que 

interferiram na construção da orla. Por um lado, a construção do quebra-mar da Avenida Perú foi uma obra 

de engenharia de defesa marítima, que respondeu as necessidades de conter a desembocadura do estuário, 

devido as constantes ressacas que inundavam a zona. Por outro lado, a construção de Caleta Abarca 

respondeu a um espírito claro de parte das autoridades, de transformar uma praia de caráter industrial, em 

uma de caráter público e massivo, através da construção de equipamentos balneários. Finalmente, o caso do 

Conjunto Muelle Población Vergara, que era um plano de construção de uma serie de torres de apartamento 

em frente a praia, em uma operação de especulação imobiliária, que se sustentava nas possibilidades 

legislativas do momento de ocupar o litoral.  

Os projetos apresentados no Rio de Janeiro e Viña del Mar apontam a propostas de índole e escalas distintas, 

onde as condições legislativas, se cruzam com os interesses tanto públicos como privados que incidem na 

toma de decisões sobre a área mais apreciada e relevante para a cidade e sua configuração atual.  

A análise comparativa permitirá observar as condições atuais da orla marítima da cidade de Viña del Mar e 

Rio de Janeiro, como uma consequência de decisões que envolvem o patrimônio natural e constroem o 

patrimônio arquitetônico das cidades balnearias.  

RIO DE JANEIRO: A CIDADE DO OCIO E DO TURISMO DE SOL E PRAIA 

A transformação de uma cidade predominantemente portuária até o século XIX, encravada no interior da 

Baía de Guanabara, a uma cidade atlântica e reconhecidamente balnearia nos dias atuais, esteve inserido em 

um contexto de intensas transformações sociais, politicas e urbanas. Este processo é parte da construção de 
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um projeto de identidade nacional, onde a praia se torna um dos novos símbolos para a restauração de sua 

imagem internacional.  

Como colônia portuguesa, nos primeiros anos, a cidade dependia do porto e das fortificações que protegiam 

a Baía contra invasores, como a marinha francesa e holandesa. Dessa forma, a cidade se implanta no interior 

da Baía de Guanabara. No século XIX, os problemas relacionados as condições insalubres no centro da cidade, 

o surgimento dos paradigmas médico e bacteriológico e dos banhos de água do mar como uma técnica

terapêutica contra todo tipo de doenças, promoveram um novo tipo de desenvolvimento urbano ao longo

da costa, impulsionando o crescimento da cidade em direção as zonas de Botafogo e Flamengo, e

posteriormente, Copacabana, Ipanema e Leblon, como uma alternativa ao traçado existente no centro da

cidade.

Ainda nesse mesmo período, uma serie de reformas urbanísticas que transformaram por completo o centro 

da cidade. Nesse sentido, é de fundamental importância a remodelação urbana promovida pelo prefeito 

Pereira Passos, entre os anos de 1902 e 1906, com o apoio e financiamento do presidente Rodrigues Alves. 

A cidade nesse período, experimentaria extensos programas de obras públicas, projetos de embelezamento 

e programas de saúde pública, incluindo vacinações massivas de distritos inteiros da cidade. O extenso 

programa de reformas urbanas de Pereira Passos incluiu a transformação do Rio de Janeiro em uma elegante 

cidade da Belle Époque, já que os valores franceses eram considerados, nessa época, sinónimos da 

modernidade. Foram traçadas novas avenidas sobre as antigas morfologias do centro, inspiradas nas 

intervenções de Haussmann em Paris, demolidos morros localizados no centro da cidade e construídos uma 

serie de aterros que utilizavam a terra desses morros, modificando substancialmente o perfil da cidade. De 

acordo com Verena Andreatta (2009), um modelo de expansão que seria amplamente utilizado ao logo de 

sua história modificando fortemente sua morfologia e construindo artificialmente sua paisagem.  

Ao longo da orla da Baía em direção a zona sul, foram construídos túneis, novas praças, bulevares, como a 

Avenida Beira Mar e o passeio marítimo de Copacabana, que abriram caminho para as elites fixarem suas 

residências e para a expansão do mercado imobiliário. Com a modernidade, a localização da moradia foi 

convertida em símbolo de status social e estilo de vida, e os distritos mais valorizados foram sucessivamente 

impulsionados em direção as praias do sul. Desta forma, Flamengo, Botafogo, Urca, e alguns anos mais tarde, 

Leme, Copacabana, Ipanema y Leblon, foram apropriados pelas elites, cujas casas se localizavam ao longo do 

passeio marítimo e das principais artérias e linhas dos bondes, que ao longo do século XIX e XX iam abrindo 

caminho para a urbanização e consequente transformação da paisagem natural.  

Copacabana inaugurará a ocupação ao longo da costa atlântica e um novo tipo de modo de vida que ao longo 

do século XX será incorporada ao cotidiano da cidade. A praia será objeto de diversos planos urbanos que 

juntamente com a construção da sua fachada marítima impulsionaram o uso da orla marítima como 

balneário.  

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E ATERROS URBANOS COMO DEFINIDORES DO TERRITORIO; A CONSTRUÇÃO 

DA FACHADA MARITIMA E O PASSEIO DE COPACABANA, 1930-1970. 

Até o final do século XIX, Copacabana era um grande subúrbio isolado da cidade. De acordo com Andreatta 

(2009), a colonização de Copacabana se inicia em 1855, através da abertura da ladeira do Morro de São João 

e Morro da Saudade, e posteriormente pela construção do Túnel Velho em 1892, que possibilitaram a 
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instalação das primeiras casas de veraneio. As reformas mais significativas foram as realizadas por Pereira 

Passos entre 1902 e 1906, que promoveram uma nova vinculação da praia de Copacabana com Botafogo 

através da abertura do Túnel Novo, também conhecido como Túnel do Leme, e a abertura da avenida 

Atlântica. (Cardoso, 1992, p.20) Estas ações serão as que irão determinar o papel turístico desta praia no 

inicio do século XX e permitirão sua consolidação urbana em 1930.  

A fachada marítima de Copacabana tem sido produto de um intenso processo de transformação. Como 

mencionado anteriormente, ainda que não tenha sido produto de um projeto de conjunto arquitetônico, é 

uma construção emblemática e uma representação do ideal de modernidade e progresso defendido pelo 

Estado. (Figura 1) Conformada por residências de um e dois pavimentos durante as décadas de 1910 e 1920, 

de quatro e cinco pavimentos durante a década de 1930, e de oito a doze pavimentos na década seguinte, a 

fachada marítima de Copacabana passa por um processo intenso de demolição e reconstrução ao longo da 

primeira metade do século XX.  

 

Figura 1: Vista aérea da praia de Copacabana. 

Fonte: Revista Manchete (1968, p.09) 

Em 1946 é aprovada a planta de zoneamento para o bairro, e o limite de altura passa a ser de 14 pavimentos, 

fazendo com que, entre os anos 1950 e 1960, os edifícios mais antigos fossem novamente substituídos por 

outros mais altos. (Cardoso, 1992, p.201) Segundo Cardeman & Cardeman (2006), nos anos seguintes o bairro 

seguiu uma lógica de construção baseada nesta planta de zoneamento, até a aprovação, em 1976, de uma 

nova lei que permitiria o aumento de altura em até 10,6 metros para a construção de um embasamento para 

abrigar estacionamentos. Desta forma, os edifícios construídos a partir dessa data passam a ter o gabarito 

da planta de zoneamento mais este embasamento, o que possibilitou o surgimento de alguns edifícios mais 

altos, desnivelando o perfil da fachada marítima.  
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Finalmente em 1990, com a Lei Orgânica, a altura máxima de construção diminuiu para 12 pavimentos. Ainda 

de acordo com Cardeman & Cardeman (2006), este é um dos exemplos de “quando o planejamento é feito 

em gabinetes de políticos e não por estudos urbanísticos detalhados e elaborados por técnicos com maior 

conhecimento dos problemas e das soluções”.  

Neste contexto, não só a fachada marítima de Copacabana será objeto de especulação projetual, como 

também seu passeio marítimo. Como dito anteriormente, a Av. Atlântica em 1906, durante a administração 

de Pereira Passos, tem seu passeio público construído com o jogo de mosaicos branco e negro característicos 

da tradição portuguesa. Em 1919, por iniciativa do prefeito Paulo Frontin, a avenida é reconstruída através 

de uma obra de alargamento. (Cardoso, 1992, p.211) Em 1970, a orla de Copacabana é novamente 

modificada, recebendo um dos projetos mais emblemáticos da cidade.  

O projeto (Figura 2) consistiu em ampliar a via para construir um bulevar de duas pistas de 80 metros de 

largura, planejado para facilitar o intenso movimento veicular gerado pela crescente densidade demográfica, 

enfrentada pela praia a partir dos anos 40, e o grande fluxo de turistas que a cada ano procurava este lugar. 

Esta construção, realizada 10 anos depois da fundação de Brasília e de que o Rio de Janeiro deixasse de ser a 

capital do país, foi realizada através de uma complexa operação de aterro hidráulico que, a partir de terreno 

ganhado ao mar, triplicou a área de areia dedicada aos banhistas da praia de Copacabana; sendo possível, 

além disso, a construção de uma importante solução de aguas residuais. (Iwata & Del Rio, 2004) O projeto 

da Avenida foi encarregado ao arquiteto e paisagista Burle Marx, que realizou uma intervenção na icônica 

imagem da orla marítima, elaborando um novo desenho da paisagem da rua. A intervenção utiliza o mosaico 

de pedras portuguesas, mantém o desenho em forma de ondas do mar na calçada próxima a praia e cria um 

desenho diferente nas outras duas calçadas. A nova composição emoldurou a paisagem da praia de 

Copacabana e juntamente com a adensada fachada marítima, produto da voracidade imobiliária dos anos 

1940 e 1950, se tornou a nova imagem da cultura da praia.  

Figura 2: Reportagem Revista Manchete, vistas aéreas da praia de Copacabana. Ao lado esquerdo obras realizadas na praia de Copacabana. Ao 

lado direito, vista aérea da orla marítima após inaugurado o projeto de Burle Marx.  

Fonte: Revista Manchete (1971, pp.10-11) 
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Ainda que essa adensada e contínua fachada marítima de Copacabana tenha se tornado ícone, representação 

do ideal de modernidade e progresso defendidos pelo Estado, e em certa medida, modelo na construção de 

outras orlas marítimas no Brasil, como em Boa Viagem, em Recife; também tem sido motivo de muitas 

reflexões e críticas em relação ao adensamento urbano, habitação mínima, sociabilidade, relação com a 

paisagem, voracidade imobiliária, entre outras problemáticas. Como afirma Verena Andreatta em seu texto 

“O Rio de Janeiro e a sua Orla: história, projetos e identidade carioca” (2009), mais do que nunca, no lugar 

de uma agenda neoliberal de projetos públicos isolados e não coordenados, a praia carioca exige um conjunto 

contínuo e integrado de políticas e programas de desenho urbano. A orla do Rio de Janeiro deve deixar de 

ser vista como um tema de “construção natural” de folhetos turísticos e cartões postais para ser entendida 

como uma área estratégica para o desenvolvimento da cidade, onde existe uma relação direta entre as 

práticas políticas, as formas urbanas e sua representação social.    

VIÑA A CIDADE JARDIM 

A cidade de Viña del Mar é o balneário mais relevante da costa central chilena. Essa condição se deve a sua 

proximidade da capital Santiago, e sobretudo por estar localizada como vizinha da principal cidade portuária 

do país, Valparaíso. Em meados do século XIX é construída a linha ferroviária que uniria ambas cidades, e que 

posteriormente as conectaria com a mesma capital. Os anos 1930 a 1960 representam um paradoxo, já que 

não se consegue configurar uma continuidade da orla marítima como base para a concretização de suas 

aspirações como balneário. Apesar da existência de iniciativas que projetaram a cidade com certa 

homogeneidade, estas só se concretizam através de fragmentos urbanos e peças arquitetônicas.  

A tardia aproximação da cidade de Viña del Mar à sua orla marítima se produz a partir de três condições 

primogênitas da cidade: a fundação mediterrânea baseada em uma iniciativa privada, a origem industrial da 

costa, principalmente nos arredores de Caleta Abarca e Muelle Vergara e sua condição de subúrbio 

residencial de Valparaíso respondendo as aspirações sociais da elite. As iniciativas estatais, desenvolvidas a 

partir de leis de expropriação dos terrenos localizados junto a orla marítima e a promoção de obras de 

infraestrutura balneária, estabelecem os diversos momentos em que se valorizará o litoral como espaço 

público de importância primordial para a configuração do caráter de balneário da cidade.  

Apesar da concretização destas leis, a carência de um plano urbano que pudesse definir com claridade a 

morfologia da cidade, estabeleceu a primazia das iniciativas privadas e imobiliárias na zona costeira, 

estabelecendo fragmentos de desenvolvimento urbano que não se encontram conectados entre si.  

As iniciativas desenvolvidas a partir dos anos trinta, não permitirão configurar uma continuidade da orla 

marítima e enfatizarão a complexidade da cidade mediante a tensão entre o desenvolvimento urbano em 

direção ao interior e a expansão linear da costa. Isto através da modificação de uma concepção tradicional 

como balneário de elite, para aspirar a uma de carácter moderno de cidade e de sua arquitetura.  

A orla marítima de Viña del Mar tem sido um território de especulação, desde as iniciativas estatais às 

privadas e desde as aspirações produtivas às balneárias. Todas elas têm exercido uma enorme pressão 

urbana no litoral, configurando uma orla fragmentada; primeiro pelas condições geográficas existentes, e 

logo porque as intervenções foram realizadas por zonas.  
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Uma delas é a zona conhecida como Avenida Perú, onde a cidade projetou seu crescimento linear ao longo 

da costa. Essa avenida, nasceu como uma iniciativa pública para dar resguardo a zona através de uma 

construção de defesa realizada pela marinha, mas que não constituiu um plano urbano que levasse em 

consideração as condições de uma potencial orla marítima. 

O PASSEIO MARÍTIMO QUE NUNCA FOI PROJETADO; A AV. PERÚ, UMA DEFESA MARÍTIMA, 1937-

1944 

A urbanização com sentido balneário do norte do estuário Marga-Marga foi desenvolvida pela Sociedade 

Balnearia de Viña del Mar, quem loteou os terrenos com fins residenciais. Neste local foi construído 

estrategicamente o Cassino de Viña dos arquitetos A. Risopatrón e R. Acuña (inaugurado no dia 31 de 

dezembro de 1930), que representou uma obra criada para comentar as atividades de verão, gerar uma forte 

entrada de dinheiro para a prefeitura e configurar um foco de atenção turística e social.  

Uma das primeiras intervenções que fez esta Sociedade sobre a orla marítima no norte do estuário Marga-

Marga, foi o calçadão5 que permitiu avançar com terrenos sobre os areais existentes, deixando um pedaço 

de praia em frente a eles. (Figura 3) Como é possível verificar na imagem de época, onde se aprecia o passeio 

marítimo que, pelo lado da rua, se encontrava com luminárias e arvores em vasos, e pelo lado da praia, se 

encontrava um parapeito que deixava algumas escadas de descida à praia. Esta imagem foi obtida entre 1930 

e 1935, já que no fundo da fotografia é possível identificar, outras obras relevantes, como o Palácio 

Presidencial dos arquitetos Browne e Valenzuela (inaugurado pelo presidente Carolos Ibáñez del Campo, em 

1930), que honrava a Viña del Mar proporcionando aos presidentes um espaço de veraneio e descanso nessa 

cidade no ano de 1936. Esta intervenção sobre a praia, hoje conhecida como Avenida Perú, começava na orla 

do estuário Marga-Marga, 1 Norte, e seguia pelo litoral até a 8 norte, onde se localizava a piscina municipal. 

 
 

Figura 3: Vista da antiga praia da Avenida Perú, antes da construção do quebra-mar ao redor dos anos 1930.  

Fonte: Arquivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar (1930) 

                                                           
5 Assim se pode constatar no texto da Sociedade, em S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. Sociedad 
Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1913. 
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 Ainda assim existia uma preocupação dos urbanistas pela situação em que se encontrava esta praia, na 

Comissão de Urbanismo de Viña del Mar, na sessão realizada em 24 de maio de 1937 (Urbanismo y 

Arquitectura, 1937, p.36), foi planteada a necessidade de aprovar um projeto que consiste em desapropriar 

as propriedades existentes na beira-mar e recuperar as antigas praias. Além disso, se contemplava fazer com 

que a água entrasse pelo estuário Marga-Marga de maneira contínua.  

Apesar disso, o que aconteceu foi exatamente o contrario, já que, na faixa costeira foi construída uma defesa 

marítima para fazer frente as constantes inundações produzidas pelas crescidas de mar e do estuário, 

anulando por completo as praias existentes. Tal informação pode ser verificada no relatório técnico da 

criação do quebra-mar na Av. Perú entre os anos de 1937 e 1944. Este relatório realizado por Luís Núñez6, 

inspetor fiscal da direção de Obras Portuárias de Valparaíso, apresentava 42 imagens com legendas que 

descreviam a construção do quebra-mar. A totalidade delas revela diferentes momentos da obra, com 

exceção de uma que mostra a inundação. Provavelmente, esta última imagem justificava a obra publica de 

defesa.  

Esta obra (figura 4) consistiu primeiro na destruição do passeio publico existente, realizado pela empresa 

Parson and Son por encargo da Sociedade Población Vergara em 1915 (Informe, 1944). Em seguida, foi 

realizada a construção de um muro de 6 metros de altura. A distancia entre ambos muros não é especificada, 

mas o último avançou em direção ao mar alguns metros, segundo as legendas que descrevem as imagens. 

Depois deste muro foram colocadas malhas de preenchimento, para finalmente colocar as pedras que 

enfrentam o mar. 

Figura 4: Vista que mostram os trabalhos de escavação entre as ruas 5 Norte e o estuário, nota-se o trabalho de duas gruas na escavação.  

Fonte: Relatório técnico da Direção de Obras portuárias de Valparaíso. Arquivo histórico de Viña del Mar (1944) 

6 Foi possível conversar com o Sr. Luís Núñez, quem corroborou a informação contida no relatório e sua participação como inspetor 
fiscal de ditas obras.  
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As imagens apresentadas neste relatório, mostram os elementos técnicos usados para a criação da obra. Por 

um lado, se construiu um carro de carga sobre um trilho de bitola estreita, paralelo ao mar, que permitia o 

transporte do material pesado ao longo da obra. Para a época esta seria a melhor forma de mobilizar as 

rochas e o preenchimento. Por outro lado, no mesmo trilho corria uma grua elétrica que contribuía para a 

realização das obras e o movimento de material.  

Por último, as imagens da obra terminada, (figura 5) manifestam como definitivamente a praia ficou 

sepultada sob o quebra-mar, e a Av. Perú limpava a frente marítima para as casas existentes. Podemos 

apreciar que esta obra resultou ser somente uma obra de defesa marítima e não uma implementação da Av. 

Perú como passeio público. Não foi projetado nenhum elemento de mobiliário urbano, arborização ou 

luminárias. Uma obra de infraestrutura impressionante para a tecnologia da época, que destruiu quase um 

quilometro de praia entre 1 e 8 Norte. Como dito anteriormente, esta obra teve como propósito a defesa 

marítima, devido a que a localização dos lotes próximos ao mar colocou em perigo as casas construídas neste 

lugar.  

Figura 5: Vista da Avenida Perú nos anos 1950.  

Fonte: Arquivo Macarena Cortés (1950) 

Deste modo, a Av. Perú se configurou e tem permanecido até hoje como um espaço, que, se bem carece de 

projeto urbano e arquitetônico, tem conseguido se configurar como o passeio mais importante da cidade. 

Cada ano o quebra-mar resiste as ressacas marítimas, que ainda persistem em devolver a praia ao seu estado 

original, e enfatizam a condição natural dos terrenos ganhados ao mar.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Apesar de que o artigo aborda dois casos muito diferentes em escala, condições geográficas e climáticas, 

ambos tiveram uma fundação mediterrânea, e no final do século XIX e XX direcionaram seu crescimento 

rumo ao litoral. Esta expansão em direção a orla marítima se produz através da valorização deste espaço e a 

partir de uma operação de especulação imobiliária que determinará o modelo de urbanização de ambas 

cidades. Este modelo de urbanização não levou em consideração temas relacionados a preservação natural 

do espaço costeiro. Primeiro, porque a preocupação em relação a proteção ambiental dos espaços naturais 

é recente, surge a partir dos debates gerados na Conferencia Mundial do Meio Ambiente realizada em 1972 

em Estocolmo e, posteriormente na Conferencia das Nações Unidas sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Segundo, porque as ferramentas de planejamento 

urbano que existiam na época eram limitadas para planejar a construção da fachada marítima e dessa orla 

como um todo.  

Entretanto, apesar de que em ambos casos, as políticas e projetos urbanos não foram pensados como um 

conjunto, mas sim de forma isolada, no caso do Rio de Janeiro, Copacabana consegue, com o projeto de Burle 

Marx, construir uma das mais excepcionais paisagens urbanas modernas. No caso de Viña del Mar, apesar 

de que sua fachada marítima tem uma certa homogeneidade, a avenida Perú não foi objeto de desenho que 

pudesse gerar um espaço urbano de qualidade. Apesar disso, segue sendo um passeio público importante 

dentro da cidade de Viña e construindo uma das mais reconhecidas paisagens urbanas modernas do país.   
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A CONTRIBUIÇÃO DO IPHAN PARA A ÁREA DE PESQUISA EM HISTÓRIA 
DA ARQUITETURA BRASILEIRA 

IPHAN’S CONTRIBUTION TO THE FIELD OF RESEARCH IN HISTORY OF BRAZILIAN ARCHITECTURE  

LA CONTRIBUCIÓN DE IPHAN PARA LA AREA DE PESQUISA EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
BRASILEÑA  

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE  

RESUMO: 
Elaborado como parte de uma pesquisa mais ampla sobre a contribuição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN na produção de conhecimento sobre história da arquitetura brasileira, o presente artigo investiga o 
primeiro número da Revista do SPHAN de vários pontos de vista. Assim, são abordados e contextualizados aspectos 
como as estratégias utilizadas pelo primeiro diretor do recém-criado Serviço, Rodrigo Melo Franco de Andrade, para 
viabilizar a publicação do periódico, antes mesmo do início efetivo dos trabalhos do órgão; os conteúdos publicados na 
revista, sua estrutura, seus autores e suas fontes; utilização de imagens fotográficas; relação com estudos de 
tombamento em andamento, e outros. Ensaia-se, assim, um balanço-síntese do número inaugural da Revista do SPHAN, 
a ser utilizado como parâmetro para análise dos demais números do periódico, buscando avaliar sua repercussão no 
panorama cultural coetâneo em geral, e nos meios acadêmicos em particular.  
PALAVRAS-CHAVE: IPHAN; arquitetura brasileira; Revista do SPHAN; preservação do patrimônio.  

ABSTRACT: 
Part of a broader research project on the contribution of the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN 
(Brazilian Institute of National Historic and Artistic Heritage), to the construction of a field of research in history of 
Brazilian architecture, the present article investigates the first number of the periodical Revista do SPHAN from various 
points of view. The strategies developed by the first Director of the newly created institute, Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, to make feasible the publication of the periodical at such an early stage of IPHAN’s work will be addressed, as 
well as the contents published in the Revista, its structure, its authors and bibliographical references, use of photographic 
images, relation to on-going designation reports, and others. Thus, a synthetical assessment of the first number of the 
Revista do SPHAN will be attempted, in order to inquire about its later repercussion on the Brazilian cultural scene, 
emphasizing the academic circles.   
KEYWORDS: IPHAN; Brazilian architecture; Revista do SPHAN; heritage preservation.  

RESUMEN: 
Parte de una investigación más amplia sobre la contribución del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-
IPHAN en la producción de conocimiento sobre la historia de la arquitectura brasileña, este artículo investiga el primer 
número de la Revista do SPHAN de diversos puntos de vista. Así, se abordan aspectos de contexto tales como las 
estrategias utilizadas por el primer Director del recién creado servicio, Rodrigo Melo Franco de Andrade, para hacer 
posible la publicación de la revista, incluso antes del comienzo efectivo de los trabajos; los contenidos publicados nel 
periodico, su estructura, sus autores y sus fuentes; uso de imágenes fotográficas; relación con estudios en progreso y 
otros. Así será hecho un balance del número inaugural de la Revista do SPHAN, para ser utilizado como parámetro de 
análisis de los números posteriores de la revista, buscando evaluar su impacto en el panorama cultural brasileño, com 
ênfasis en el mundo académico. 

6840



 

PALABRAS-CLAVE: IPHAN, arquitectura brasileña, Revista do SPHAN, preservación del património 

  

6841



 

Em junho de 1937, seis meses após a criação do SPHAN em bases provisórias, Rodrigo Melo Franco de 

Andrade informava a Mário de Andrade, em carta datada de 05/06/1937, que estava reunindo material para 

o primeiro número da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Colocava em marcha, 

assim, a publicação que seu interlocutor preconizara, no Anteprojeto que elaborara para a estruturação do 

primeiro órgão federal de preservação do Brasil, a convite de Gustavo Capanema, em março de 1936. Estava 

de fato prevista ali a publicação de uma revista de divulgação dos estudos e trabalhos a serem desenvolvidos 

no âmbito do novo órgão: a “Revista Nacional de Artes” (ANDRADE, 1981, p. 49), possivelmente inspirada na 

Revista do Arquivo Municipal (RAM), publicação de caráter cultural do Departamento Municipal de Cultura 

de São Paulo, que Mário dirigia então1. 

O detalhe é que, de acordo com o previsto naquele documento, a publicação da revista só deveria ser iniciada 

a partir do quinto ano de atuação do Serviço. Porém, Rodrigo decidiu publicá-la já no primeiro ano de 

existência oficial do órgão.  

Na carta a Mário de Andrade, Rodrigo manifestava-se ciente da escassez de estudos e pesquisas sobre o 

“patrimônio histórico e artístico nacional”, objeto precípuo de trabalho do recém-criado órgão. Dessa forma, 

mostrava-se resignado quanto à periodicidade da nova revista: só poderia ser “semestral, pois parece 

impossível fazê-la mais frequente”, diante da “escassez de trabalhos aproveitáveis” constatada (In ANDRADE, 

1987:128-9). Afinal, a Revista do SPHAN acabou sendo publicada anualmente, até 1947. 

Sem hesitação, Rodrigo convida – melhor dizendo, convoca Mário a colaborar no novo periódico: 

“Para o primeiro número, sua colaboração é imprescindível. Consulto-o, portanto, se Você não terá aí alguma 

coisa pronta que sirva para a revista. Caso não tenha, ser-lhe-á inteiramente impossível escrever uma nota, 

pequena que seja, - pelo menos para prestigiar a publicação com seu nome entre o dos colaboradores? Os 

originais me devem chegar às mãos até o próximo dia 15 deste.” (In ANDRADE, 1987:129) 

Portanto, as colaborações para o primeiro número da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional deveriam estar prontas em aproximadamente 10 dias! Prazo incrivelmente exíguo para preparar 

um artigo de caráter acadêmico, mesmo nos dias atuais. 

O mais incrível é que Mário aceitou, embora ressalvando que seria impossível redigir qualquer coisa antes 

do dia 30 de junho. A exigência foi aceita, e o prazo, cumprido, por parte de Mário. Evidentemente, a revista 

acabou atrasando – pois, em carta de 26/07/1937, Rodrigo informava que a publicação estava atrasada, pois 

ainda não tinham chegado as “colaborações prometidas de Dona Heloísa [Alberto Torres], do Roquete Pinto, 

do Carlos Leão e do Augusto Meyer”. (In ANDRADE, 1987:134) 

O PROGRAMA 

O número inaugural Revista do Serviço do SPHAN abre-se com o ‘Programa’ do periódico, que, segundo 

RMFA, seria o de “divulgar o conhecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui e contribuir 

empenhadamente para o seu estudo”. A primeira tarefa seria a de pesquisar os vários estudos já realizados 

sobre o patrimônio artístico nacional, que “se acham dispersos em folhetos, jornais e revistas, cuja procura 

exige esforço e paciência” (p. 3). Rodrigo enfatizava também a necessidade de “uma ação sistemática e 

                                                           
1 V. a respeito PINHEIRO, 2017, p. 28. 
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continuada com o objetivo de dilatar e tornar mais seguro e apurado o conhecimento dos valores de arte e 

de história de nosso país”, para o qual a Revista do SPHAN deverá contribuir. E explica:  

“A tendência entre nós, quando se trata desses assuntos, é descambar para um gênero de literatura 

impróprio para o estudo objetivo das questões que há a esclarecer. Essa balda pouco apreciável nos tem 

feito perder um tempo precioso, que cumpre recuperar”. Aqui, Rodrigo faz um aceno ao caráter técnico 

desejado para a revista, aspecto destacado por Lucio Costa em seu artigo inaugural, como veremos adiante. 

RMFA ressalta que a Revista do SPHAN buscará contribuir para tal objetivo, “sem pretensões a estampar 

trabalhos definitivos ou completos, uma vez que, a certos respeitos, os estudos daquela natureza se acham 

ainda no Brasil numa fase quase primária...”(p. 3) 

Um aspecto notável – que tem, entretanto, passado despercebido – é a consciência que o diretor do SPHAN 

demonstra ter sobre as limitações da Revista – e, por conseguinte, do SPHAN -, naquele momento:  

“O presente número desde logo se ressente de grandes falhas, versando quase todo sobre monumentos 

arquitetônicos, como se o patrimônio histórico e artístico nacional consistisse principalmente nesses” – 

quando se trata, na verdade, de “um vasto domínio, cujo estudo reclamará longos anos de trabalho, assim 

como a preparação cuidadosa de numerosos especialistas para empreendê-lo”.  (p.4). 

Analisando o sumário da Revista, percebe-se que seu primeiro número apresenta um bloco de artigos 

versando sobre temas diversos, seguidos de um conjunto de artigos sobre arquitetura religiosa, configurando 

uma espécie de dossiê temático, e uma seção final intitulada “Notas”, com notícias breves, de caráter mais 

factual. Essa estruturação, entretanto, nem sempre foi seguida nos demais números da revista. 

Quanto aos colaboradores do primeiro número da Revista do SPHAN, uma das estratégias de RMFA para 

contornar o citado problema da “escassez de trabalhos aproveitáveis” foi recorrer aos amigos, membros da 

equipe do SPHAN, diretores e funcionários de órgãos afins, e à intelligentsia brasileira.  

Nesse sentido, é emblemático que o número se abra com uma colaboração de alto calibre, capaz de conferir 

prestígio ao novo periódico: ninguém menos que Afonso de E. Taunay, prestigiado historiador, membro do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro-IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo-IHGSP e 

diretor do Museu Paulista, um dos quatro maiores museus brasileiros do período (BREFE, 2008). Taunay 

escreveu o artigo “Uma relíquia notabilíssima a conservar: o forte de São Tiago de Bertioga”, bem 

característico do trabalho realizado pelos Institutos Históricos e Geográficos brasileiros, que eram os 

principais fornecedores daqueles poucos estudos preexistentes, dispersos em publicações várias, a que se 

referia Rodrigo no editorial da Revista. Entre os artigos publicados neste primeiro número que mencionavam 

suas fontes – o que não era regra geral -, geralmente estas provinham das publicações dos IHGs.     

Trata-se de uma curta notícia histórica sobre o Forte de Bertioga, um dos poucos vestígios remanescentes 

do séc. XVI em São Paulo. No caso em questão, talvez por destinar-se à Revista do SPHAN, Taunay foi além 

do escopo histórico, dedicando um parágrafo ao restauro do Forte empreendido “com grande tato” por 

Washington Luiz, “o benemérito zelador do patrimônio nacional”(p. 6). O restauro consistiu na reconstrução 

de uma guarita simétrica à única remanescente – o que se afigura uma intervenção à maneira de Viollet-le-

Duc, de “volta ao estado original”, recorrente nas intervenções – bastante raras, é verdade – então realizadas 

nos bens culturais brasileiros.   
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Curiosamente, algumas décadas antes, em 1904, outro ilustre membro do IHGSP também se preocupara com 

a preservação do Forte São Tiago, em Bertioga: Euclides da Cunha, que escreveu o relatório “Os Reparos nos 

Fortes de Bertioga” para a revista do instituto. Nesse relatório, propunha uma abordagem bastante diversa 

para a conservação daquelas fortificações: 

Trata-se de conservar duas grandes relíquias, que compensam a falta absoluta de qualquer 
importância estreitamente utilitária, com o incalculável valor histórico que lhes advém das 
nossas mais remotas tradições. 

Compreende-se, porém, que tais reparos tendam apenas a sustar a marcha das ruínas. 
Quaisquer melhoramentos ou retoques, que se executem, serão contraproducentes, desde 
que o principal encanto dos dois notáveis monumentos esteja, como de fato está, na sua 
mesma vetustez, no aspecto característico que lhe imprimiu o curso das idades. (CUNHA, 
1966, p. 678) 

Este primeiro número da Revista contou com a colaboração de outro nome ligado aos Institutos Históricos e 
Geográficos – no caso, ao Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco - IAGPE: Aníbal Fernandes, 
que apresentou uma curta notícia histórica sobre a Igreja dos Montes Guararapes, em Olinda, para o dossiê 
sobre arquitetura religiosa. Trata-se da igreja erigida no local onde foi travada a batalha decisiva, no território 
pernambucano, entre portugueses e holandeses – um dos temas favoritos dos estudos elaborados por aquela 
agremiação. Em seu artigo, Fernandes lastima o mau estado de conservação da igreja, resultante da incúria 
“das gerações que se seguiram” à sua construção (p. 115). Cabe ressaltar que, para além de sua ligação com 
o IAGPE, Fernandes foi um batalhador de primeira hora pelo patrimônio pernambucano, e chegou a ser 
Inspetor dos Monumentos Históricos de Pernambuco, sendo também próximo de Gilberto Freyre.     

Rodrigo Melo Franco de Andrade coletou colaborações entre os membros do Conselho Consultivo do SPHAN, 
que contava com nomes expressivos da intelectualidade brasileira, muitos deles ligados também aos grandes 
museus do período. Nesse âmbito, podemos mencionar: Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional 
- MN; Edgard Roquette Pinto, ex-diretor do MN e membro do Conselho Consultivo do SPHAN; e Francisco 
Marques dos Santos, membro do Conselho Consultivo. Entre os nomes ligados ao MN, podemos ainda incluir 
o geógrafo Raimundo Lopes – que, entretanto, não tinha qualquer vínculo com o SPHAN. 

A publicação de artigos de três expoentes das áreas de arqueologia e etnografia do MN no primeiro número 
da Revista do SPHAN nos remete à importância atribuída a tais áreas no anteprojeto de Mário de Andrade 
para o órgão. De fato, nesse documento, Mário principiava sua listagem das categorias que deveriam compor 
o patrimônio brasileiro mencionando a “arte arqueológica, arte ameríndia e arte popular”, só então seguidas 
da “arte histórica” e da “arte erudita nacional e estrangeira” – invertendo, assim, a hierarquia usual 
(ANDRADE, 1981, p. 40). A essas categorias, seria acrescentada ainda uma outra: a das “artes aplicadas”, 
nacionais e estrangeiras – o que consistia em outra inovação. Cada categoria estaria relacionada a um Livro 
de Tombo, e a cada Livro de Tombo corresponderia um Museu2; assim, ao Livro de Tombo Arqueológico e 
Etnográfico corresponderia um Museu Arqueológico e Etnográfico, dedicado às três primeiras categorias de 
artes: arqueológica, ameríndia e popular. Ora, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista era um museu 

                                                           
2 A ideia era que “cada museu terá exposta no seu saguão de entrada, bem visível, para estudo e incitamento do público, uma cópia 
do Livro de Tombo das artes a que ele corresponde” (ANDRADE, 1981, p. 42-3). 
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arqueológico e etnográfico. Ocorre que, em seu anteprojeto, Mário criticou a diversificação dos acervos do 
MN, sugerindo que a instituição fosse reorganizada. Propôs, então, duas alternativas:  

Ou converte-se o Museu Nacional exclusivamente num Museu de História Natural, tirando-
se dele a Arqueologia e a Etnografia; ou converta-se ele no projetado Museu Arqueológico 
e Etnográfico, tirando-se dele a parte de História Natural e fazendo um Museu de História 
Natural, anexo ao Jardim Botânico....  

Finalizou afirmando: “Mas quem conheça o Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista, sabe que o seu 
organismo é complexo por demais pra que tenha a eficiência correspondente à sua própria grandeza” 
(ANDRADE, 1981, p. 53-4).  

Quando Rodrigo submeteu o anteprojeto à apreciação dos diretores dos museus nacionais, é evidente que 
as sugestões e comentários de Mário sobre o Museu Nacional – talvez em parte motivados pelo que 
considerou uma falta de colaboração da diretora, Heloísa Alberto Torres, para com uma solicitação sua3 - não 
foram apreciadas por “Dona Heloísa” (como era referida). Em carta a Rodrigo, a diretora expõe suas objeções 
do ponto de vista técnico, mas não deixa de comentar que o anteprojeto de Mário parece atribuir ao Museu 
Nacional a função exclusiva de museu-arquivo, e não de uma instituição de pesquisa (o que não correspondia 
à verdade). Acusa, também, “o golpe desferido a uma instituição de 118 anos de existência” que, justamente, 
deveria ser “um dos primeiros monumentos a serem tombados pelo Serviço projetado” (ANDRADE, 1987, p. 
150).    

Polêmicas à parte, é possível entender porque o artigo de Heloísa Alberto Torres - intitulada “Contribuição 
para o estudo da proteção ao material arqueológico e etnográfico no Brasil” -  demorou, atrasando a 
publicação da revista, como Rodrigo informara a Mário. Trata-se de um artigo longo, bem estruturado, com 
muitas informações extraídas de relatórios, cartas, coleções, e outras fontes variadas, buscando demonstrar 
a importância da proteção às jazidas arqueológicas, às coleções arqueológicas e etnográficas e aos produtos 
de arte indígena, e os principais motivos que concorrem para a sua destruição. A autora identifica e descreve 
vários sítios arqueológicos, e apresenta uma relação completa de museus federais, estaduais e particulares 
de todo o Brasil, capazes de subsidiar as atividades de todos os possíveis interessados no assunto – e, 
principalmente, na proteção desse patrimônio. A intenção era a de que este artigo inicial se desdobrasse em 
outros, dada a extensão do tema – o que de fato veio a acontecer, não sob a forma de artigos, mas como o 
Número 6 da série Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1940.  

Bastante diversa é a abordagem do artigo “Estilização”, de Roquette Pinto, antecessor imediato de Dona 
Heloísa na Diretoria do MN4. O artigo -  muito erudito, com citações de estudiosos alemães, mas bastante 
hermético e um tanto pernóstico - é, na verdade, a transcrição de uma conferência proferida em 1928, na 
Escola Nacional de Belas Artes. Assim, Roquette Pinto tinha já “alguma coisa pronta”, que pôde ser 
aproveitada para ‘rechear’ de forma expedita o número inaugural da revista. 

                                                           
3 Mário propôs reunir no Brasil cópias de todas as músicas indígenas brasileiras existentes em instituições estrangeiras, e para tanto 
solicitou a colaboração do Museu Nacional, que possuía “mais completas e federais credenciais para conseguir o desejado”. Porém, 
depois de mais de um ano decorrido, “d. Heloísa [...] não achou tempo para escrever um ofício a Berlim, iniciando as negociações” 
(ANDRADE, 1981, p. 60). 

4 Edgard Roquette-Pinto foi professor de Dona Heloísa na Divisão de Antropologia e Etnografia do MN, e seu antecessor na diretoria 
do mesmo museu, cargo que ocupou até 1937. Heloísa Alberto Torres, professora da Divisão de Antropologia e Etnografia desde 
1925, foi vice-diretora da instituição entre 1935 e 1937, tornando-se diretora em 1938. Permaneceu no cargo até 1955.  
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Já o artigo “A natureza e os monumentos culturais”, do geógrafo maranhense Raimundo Lopes, ‘naturalista’ 
da Seção de Antropologia e Etnologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, apresenta uma visão 
extremamente inovadora da noção de ‘patrimônio’, que abrange tanto as manifestações culturais como o 
meio ambiente natural. Como no caso de Roquette Pinto, trata-se de artigo já pronto, apresentado à 1ª. 
Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, realizada em abril de 1934 – momento em que “ainda eram 
incipientes as iniciativas e incompletas as noções sobre o amparo dos monumentos culturais no Brasil”. O 
parágrafo inicial dá o tom geral do artigo:  

Fala-se geralmente de proteção à natureza, da restauração dos monumentos históricos e 
de outras elevadas manifestações de nosso idealismo civilizado; para muitos, porém, não 
se evidencia o laço íntimo que as liga; entretanto, o próprio princípio básico de proteção à 
natureza e aos monumentos pressupões um escopo antropogeográfico e  uma finalidade 
social, pois é “para bem do comum e aproveitança da terra” que se conservam relíquias do 
passado e raridades da natureza; nem se pode, ao estabelecer a proteção a uma planta, a 
um animal ou a um tipo de paisagem, esquecer os interesses econômicos, turísticos, 
artísticos, cívicos e até religiosos, que tal medida beneficiará na região. (p. 77-78)  

Lopes publicaria outro artigo no segundo número da revista do SPHAN, “Pesquisa etnológica sobre a pesca 
brasileira no Maranhão”, que constitui um belíssimo exemplo da sua proposição, e da sua metodologia.  

Ainda de autoria de membros do Conselho Consultivo, temos o artigo “A litografia no Rio de Janeiro”, de 
Francisco Marques dos Santos, uma curta notícia sobre a introdução da litografia no Rio de Janeiro, em 1826, 
no Real Arquivo Militar, para copiar documentos importantes que corriam o risco de desaparecer pela 
fragilidade do suporte.  

Mas a principal fonte de artigos para o novo periódico foram os funcionários e colaboradores do próprio 
SPHAN: Lucio Costa, Gilberto Freyre, Paulo Thedim Barreto, Godofredo Filho, Mário de Andrade, Noronha 
Santos, Nuto Sant’Ana e Epaminondas de Macedo. Metade, portanto, dos artigos. As esperadas contribuições 
de Carlos Leão e Augusto Meyer – mencionados na carta de Rodrigo a Mário - acabaram não se 
concretizando. 

A colaboração de Gilberto Freyre, então “assistente técnico” do SPHAN em PE, embora curta, era um trunfo 
de RMFA, já que Casa Grande e Senzala tinha acabado de ser publicado, alcançando grande repercussão nos 
meios intelectuais brasileiros.  Em seu artigo “Sugestões para o estudo da Arte Brasileira em relação com a 
de Portugal e a das Colônias” Freyre propõe um programa colaborativo de pesquisa entre portugueses e 
brasileiros, para enfrentar o problema “da interpretação das características gerais do velho espírito 
português ou do atual, luso-brasileiro, em suas expressões artísticas diversas e nas suas várias maneiras de 
reagir, pela arte, a influências estranhas e de assimilar, também pela arte, elementos exóticos”. Diante de tal 
desafio cultural, não cabem “esforços soltos e prejudicados por patriotismos rasteiros” (p. 44).  

Como não poderia deixar de ser, a abordagem desenvolvida por Freyre em Casa Grande e Senzala e sua 
ênfase na miscigenação característica da colonização portuguesa perpassa a proposta: 

Só por esse esforço, em comum, será possível determinar com segurança as características 
gerais da arte de sabor português e as suas diferenciações, nas várias terras onde se fez 
sentir não só a influência do sangue como a da cultura da gente de Portugal. Um povo com 
uma capacidade única de perpetuar-se em outros povos. Dissolvendo-se neles a ponto de 

6846



 

parecer ir perder-se nos sangues e nas culturas estranhas mas ao mesmo tempo 
comunicando-lhes tantos dos seus motivos essenciais de vida e tantas das suas maneiras 
mais profundas de ser que, passados séculos, os traços portugueses se conservam na face 
dos homens e na fisionomia das casas, dos móveis, dos jardins, das embarcações, das 
formas de bolo. (p. 41). 

A despeito da notoriedade de Gilberto Freyre, provavelmente o artigo que alcançou maior fortuna crítica a 
partir de sua publicação no primeiro número da Revista do SPHAN foi “Documentação Necessária”, de Lucio 
Costa. Nele, Lucio discorre sobre as características construtivas da arquitetura brasileira, retomando os 
debates sobre a arquitetura colonial ligados ao “chamado ‘movimento tradicionalista’, de que também 
fizemos parte” (p. 39).  Como se vê, trata-se de uma referência explícita de seu engajamento no movimento 
Neocolonial da década de 1920, que teve por expoentes Ricardo Severo, em São Paulo, e José Mariano Filho, 
no Rio de Janeiro.  

Iniciando-se com a afirmação de que “a nossa antiga arquitetura ainda não foi convenientemente estudada”, 
o artigo se configura como um amplo convite ao desenvolvimento de pesquisas, diante do estado da arte a 
esse respeito:  

Se já existe alguma coisa sobre as principais igrejas e conventos – pouca coisa, aliás, e 
girando, mais das vezes, em torno da obra de Antônio Francisco Lisboa, cuja personalidade 
tem atraído, a justo título, as primeiras atenções – com relação à arquitetura civil e 
particularmente à casa, nada, ou quase nada, se fez. (p. 31) 

Lucio aponta, portanto, que apenas alguns edifícios excepcionais, de caráter monumental, é que tem 
recebido alguma atenção, o que não acontece com a arquitetura residencial – e, principalmente, com seus 
exemplares mais singelos, afirmando5: 

É nas aldeias [portuguesas], no aspecto viril das suas construções rurais a um tempo rudes 
e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram melhor. Sem o ar afetado e por vezes 
pedante de quando se apura, aí, à vontade, ela se desenvolve naturalmente, adivinhando-
se na justeza das proporções e na ausência de make up, uma saúde plástica perfeita – se é 
que podemos dizer assim.  

Tais características, transferidas - na pessoa dos antigos mestres e pedreiros “incultos” – 
para a nossa terra, longe de significarem um mau começo, conferiram, desde logo, pelo 
contrário, à Arquitetura Portuguesa na colônia, esse ar despretensioso e puro que ela soube 
manter, apesar das vicissitudes por que passou, até meados do século XIX. (p. 31). 

Assim, chamando a atenção para a necessidade de “conhecer melhor” a casa brasileira, Lucio enuncia um 
dos objetivos do artigo: estimular a realização de novos estudos sobre a arquitetura brasileira,  

[...] para dar aos que de alguns tempos a esta parte se vêm empenhando em estudar de 
mais perto tudo que nos diz respeito, encarando com simpatia coisas que sempre se 
desprezaram ou mesmo procuraram encobrir, a oportunidade de servir-se dela como 
material de novas pesquisas, e também para que nós outros, arquitetos modernos, 

                                                           
5 Cabe ressaltar a convergência entre as ideias de Lucio e Ricardo Severo a respeito das origens portuguesas da arquitetura popular 
brasileira do período colonial: “...é portanto ao período histórico da colonização portuguesa que temos de ir procurar as origens da 
arte tradicional no Brasil.” (SEVERO, 1916, p. 49) 
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possamos aproveitar a lição de sua experiência de mais de trezentos anos, de outro modo 
que não esse de lhe estarmos a reproduzir o aspecto já morto. (p. 33, grifo nosso) 

Ao referir-se a aqueles que “de alguns tempos a esta parte se vêm empenhando em estudar de mais perto 
tudo que nos diz respeito”, Lucio parece referir-se aos adeptos do Neocolonial – os quais, por sua vez, são 
claramente diferenciados dos “arquitetos modernos”, entre os quais ele se inclui, e a quem caberia orientar 
tais pesquisas para evitar o mero diletantismo: “Trabalho a ser feito, senão pelo homem do ofício, ao menos 
com a assistência dele, a fim de garantir exatidão técnica e objetividade, sem o que perderia a própria razão 
de ser” (p. 33). 

Advogando o concurso do arquiteto moderno, Lucio volta a enfatizar o estudo da arquitetura popular, em 
suas variadas manifestações, que não devem se restringir “...somente às casas grandes de fazenda ou os 
sobradões da cidade”, e sim incluir “as casas menores”, bem como 

... as pequenas casas térreas, de pouca frente, muito fundo e duas águas apenas, alinhadas 
ao longo das ruas; sem esquecer, por fim, a casa ‘mínima’, como dizemos agora, a do colono 
e – detalhe importante este – de todas elas a única que ainda continua ‘viva’ em todo o 
país, apesar do seu aspecto tão frágil. É sair da cidade e logo surgem à beira da estrada, 
como se vê pouco além de Petrópolis, mesmo ao lado de vivendas de verão de aspecto 
cinematográfico. Feitas de ‘pau’ do mato próximo e da terra do chão, [...] como formigueiro, 
figueira-brava e pé de milho – é o chão que continua... (p. 33-34) 

A partir daí,o arquiteto passa a desenvolver o ponto central de sua argumentação: o estabelecimento de uma 
linha de continuidade entre a arquitetura tradicional e a moderna. Para tanto, começa por retificar a 
afirmação, feita por Ricardo Severo6 - e reiterada por José Mariano Filho7 -  de que a função dos amplos 
beirais coloniais é a de sombrear a fachada: 

Diz-se, por exemplo, que os beirais das nossas velhas casas tinham por função proteger do 
sol, quando a verdade é, no entanto, bem outra. Um simples corte faz compreender como, 
na maioria dos casos, teria sido ineficiente tal proteção; e os bons mestres jamais pensaram 
nisto, mas na chuva, isto é, afastar das paredes a cortina de água derramada do telhado. (p. 
35, grifo nosso).  

O tema serve de mote para que Lucio demonstre como se processa a continuidade entre a arquitetura 
tradicional e a moderna (Figura 1): 

Depois, com o aparecimento das calhas, surgiram aos poucos, logicamente, as platibandas, 
continuando as cornijas – já sem função – presas ainda à parede pela força do hábito e meio 
sem jeito, até que agora, com as coberturas em telhado-jardim, a transformação se 
completou. (p. 35).   

  

                                                           

6 “Para um paiz de sol, [...] o seu amplo beiral [dos telhados tradicionais] imita a copa das árvores frondosas, ensombrando as 
fachadas, geralmente de pouco pé-direito...” (SEVERO, 1916, p. 57).  

7 “Contra a ação direta do sol [...] fizeram os longos beirais cobrir de sombra o espelho das paredes...” (“Arquitetura Mesológica”, 
conferência apresentada no 1º Congresso da Habitação, em São Paulo, em maio de 1931, in MARIANO FILHO, 1943, p. 63) 
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Figura 1: Croquis elaborado por Lucio Costa ilustrando a evolução dos beirais coloniais para as platibandas do século XIX, mais tarde 

transformadas nas coberturas tipo telhado-jardim (p. 35).   

Lucio apresenta o mesmo processo de constante atualização das soluções arquitetônicas tradicionais, que 
culminaria na arquitetura moderna, a partir de outros elementos construtivos, como os vãos. 

Curiosamente, Lucio Costa criticava de forma contumaz as manifestações arquitetônicas da virada do século 
XIX para o XX, sem dar-se conta de que elas faziam parte do processo mesmo de adequação de uma 
arquitetura de base tradicional para a arquitetura pós-revolução industrial, ao qual ele se referia.  

Assim, o artigo de Lucio Costa na Revista do SPHAN afigura-se como uma conclamação em prol da realização 
de estudos e pesquisas voltados à preservação da arquitetura brasileira, apontando a abordagem adequada 
para tanto. Ao mesmo tempo, é também um artigo em prol da divulgação da arquitetura moderna, entre 
cujos adeptos ele se coloca, como o faria na carta a Rodrigo em defesa do projeto de Oscar Niemeyer para o 
hotel de Ouro Preto um ano mais tarde (MOTTA, 1987, p. 109-110). Nessa carta, Lucio se define como 
“arquiteto incumbido pelos CIAM de organizar o grupo do Rio e técnico especialista encarregado pelo SPHAN 
de estudar a nossa arquitetura antiga” – e a ordem dos atributos é certamente significativa. Em 
“Documentação Necessária”, poderíamos dizer que esta ordem seria inversa: Lucio escreve como “técnico 
especialista encarregado pelo SPHAN de estudar a nossa arquitetura antiga e arquiteto incumbido pelos 
CIAM de organizar o grupo do Rio”. 

Um artigo relacionado ao estudo da arquitetura residencial, embora não se trate de arquitetura popular, é 
“Casa de Fazenda em Jurujuba”, de Paulo Thedim Barreto, cujo assunto é a sede da dita fazenda, situada à 
beira da Baía de Guanabara, em Niterói, originalmente de propriedade de fidalgo de alta linhagem8.  

O artigo parece mais um pretexto para exemplificar a importância da utilização de documentos primários 
como fonte de pesquisa, pois contém a transcrição do documento de doação feito em 1762 por Frei Antônio 
do Desterro ao Seminário de São José, então proprietário do imóvel.   

Trata-se da descrição do edifício, um sobrado com programa usual para o século XVIII, com ambiente central 
para o qual dão as alcovas. O que não é absolutamente usual no programa residencial colonial é o alpendre 
fronteiro, com pilares em arco pleno, à maneira das galilés da arquitetura religiosa. Entretanto, a presença 
inusitada de tal elemento numa construção residencial não causa nenhuma surpresa a PTB, que sequer 
menciona o alpendre. Restringe-se à descrição da planta, destacando o pátio interno – não o “pátio de 
influência luso-espanhola, mas o cavaedium romano, de forma quadrangular, para onde têm comunicação 

                                                           

8 Imagens atuais mostram que parece tratar-se da Casa de Cultura, no bairro de Charitas, em Niterói. 
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direta todas as casas. O compluvium e o impluvium das casas de Pompéia encontram aplicação em terras de 
Santa Cruz” (p. 70).  

A menção às casas pompeianas evidencia que Barreto tomou como referência os comentários do famoso 
pintor francês Jean Baptiste Debret, que, na prancha 42 do terceiro volume de sua obra Voyage pittoresque 
et historique au Brésil, registrou uma casa de chácara com planta organizada em torno de pátio interno, 
destacando “sua analogia com as dos mouros na África e muito mais ainda com as casas antigas de Pompeia” 
(PINHEIRO, 2011, p. 33). A tese de Debret continuava portanto a repercutir na década de 1930. Tal 
abordagem contrasta fortemente com as proposições de Lucio na mesma revista, como vimos.  Para concluir 
seu artigo, Paulo Thedim Barreto lamenta as modificações recentes por que passou o edifício, com alterações 
na planta, substituição de forros e de telhas, pisos cimentados, etc.  

Outra estratégia editorial presente neste número inaugural da Revista do SPHAN é a utilização de registros 
fotográficos de arquitetura brasileira, como forma de divulgar as características formais de nosso patrimônio, 
tornando-o mais familiar ao público em geral. Embora nem todos os artigos sejam ilustrados, o número 
apresenta dois conjuntos autônomos de documentação fotográfica: um sobre “Mobiliário Nacional”, e outro 
sobre a Igreja do antigo Colégio dos Jesuítas em São Pedro da Aldeia. Ambos consistem na reunião, sem 
qualquer explicação prévia, de um conjunto de imagens com descrições mais ou menos sucintas, 
dependendo do caso.  

O primeiro conjunto tem por tema o “Mobiliário Nacional” e consiste no agrupamento de fotografias de 
peças de mobiliário variadas (cadeiras, mesas, cômodas e camas) e legendas explicativas sobre época, estilo, 
material, principais usos e, algumas vezes, a procedência de tais peças. Não há qualquer indicação de 
proprietário ou da coleção a que pertencem (Figura 2).  

Esse tipo de matéria está certamente relacionado ao interesse, bastante generalizado então, por bens móveis 
antigos – as “antiguidades”, como se chamavam; por sua vez, esse apreço está relacionado à sempre 
invocada questão da evasão de obras de arte e de peças de mobiliário, que comparece em praticamente 
todos os projetos de lei voltados à preservação do patrimônio, tanto na década de 1920 como na de 19309. 

O conjunto de imagens nos remete imediatamente a Lucio Costa, grande apreciador do mobiliário colonial 
(NOBRE, 2004), como manifestou em entrevista sobre a reforma do ensino de arquitetura, logo após sua 
nomeação para a diretoria da Enba, em 1930. Nessa ocasião, instado a comentar sobre o chamado “estilo 
colonial brasileiro”, utilizou argumentos em que é explícito seu apreço pelo mobiliário antigo:  

“Acho indispensável que os nossos arquitetos deixem a escola, conhecendo perfeitamente 
nossa arquitetura da época colonial – não com o intuito de transposição ridícula dos seus 
motivos, não de mandar fazer falsos móveis de jacarandá (os verdadeiros são lindos) – mas, 
de aprender as boas lições que ela nos dá de simplicidade perfeita, adaptação ao meio e à 
função, e consequente beleza”. (“A Situação do Ensino de Belas Artes”. O Globo, 
29/12/1930.) 

Tal apreço parece remontar à remodelação do Palácio do Itamaraty, “pouco antes da Revolução de 1930”, 
da qual Costa participou, convidado pelo secretário-geral do Itamaraty, Maurício Nabuco, que levara a cabo 
tal iniciativa “amparado no seguro e apurado gosto de Rodolfo Siqueira, profundo conhecedor de nosso 

                                                           
9 V. a respeito PINHEIRO, 2011. 

6850



 

mobiliário antigo [...]” (COSTA, 1995, p. 67). É fato que, em várias oportunidades, Lúcio manifestou sua 
admiração por Rodolfo Siqueira e sua residência no Largo do Boticário, a qual, segundo algumas fontes, teria 
sido reformada por ele10. 

 

 
Figura 2: Mesa-cômoda, cômoda escrivaninha e cama reproduzidas no ensaio fotográfico sobre “Mobiliário Colonial” pertencentes à coleção de 
Rodolfo Siqueira. Tal informação não foi divulgada na Revista do SPHAN, mas as peças foram mais tarde reproduzidas na revista norteamericana 

House & Garden, em 1941, devidamente identificadas (PINHEIRO, 2011, p. 207).  

                                                           

10 Maria Angélica da Silva atribui a reforma a Lúcio Costa, sem indicar fonte (1991, p. 405). 
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Essas manifestações de Lucio talvez expliquem, não só o ensaio de documentação fotográfica publicado no 
número 1 da Revista do SPHAN, no qual pudemos identificar algumas peças da coleção de Rodolfo Siqueira 
(Figuras), como também a presença do colecionador no Conselho Consultivo do SPHAN11. 

O outro ensaio de documentação fotográfica, igualmente anônimo, é sobre a Igreja do Antigo Colégio dos 
Jesuítas em São Pedro da Aldeia, que abre a segunda parte do número 1 da Revista, composto de um 
conjunto de artigos sobre arquitetura religiosa, com a seguinte introdução, intitulada “Alguns Monumentos 
de Arquitetura Religiosa do Brasil”: 

“A maior parte dos monumentos arquitetônicos nacionais é de caráter religioso. Raras são 
as obras de arquitetura civil que no Brasil se aproximam ou se possam equiparar às igrejas 
e aos conventos mais notáveis da Baía, de Minas, do Rio ou de Pernambuco. Por certo essas 
obras merecem estudo acurado e estão a reclamá-lo tanto mais quanto maior tem sido a 
preferência dada até agora aos trabalhos de investigação sobre os monumentos religiosos, 
em detrimento dos outros. Mas cumpre reconhecer que tal preferência é justificada pela 
importância predominante entre nós dos primeiros.” (p. 97) 

Como se vê, este segundo conjunto de artigos, todos voltados à arquitetura religiosa, procura reiterar a 
opinião predominante nos meios cultos brasileiros sobre a importância da preservação do patrimônio 
religioso. Não se pode deixar de mencionar a conveniência de tal posição, uma vez que, a par de destacar as 
qualidades plásticas da arquitetura religiosa, não ameaçava a propriedade particular de ninguém.  

  
Figura 3: Fotografia da Igreja do Colégio dos Jesuítas de São Pedro da Aldeia, que inspirou a gravura de capa do número inaugural da Revista do 

SPHAN. 

A sequência de artigos que se segue inicia-se com “Seminário de Belém da Cachoeira”, escrito por Godofredo 
Filho, “assistente técnico” do SPHAN na Bahia. Apoiado em bibliografia histórica de época, o autor aborda 
em tom nostálgico e poético as ruínas do referido seminário, fundado pelos jesuítas em 1686, onde 
estudaram gerações de brasileiros.  

Do conjunto só restou a capela, cujo exterior tem “aspecto severo, rude, desgracioso”, mas que é 
compensado pela “finura das minúcias, pelo cuidado carinhoso na ornamentação dos detalhes”: “Se a torre, 

                                                           
11 Ver as Atas do Conselho Consultivo reproduzidas no site do IPHAN.  
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por exemplo, surge baixa, meio acaçapada, sem elegância, tudo isso é pouco se lhe reparamos, na 
extremidade, a cúpula coberta da mais rutilante louça de Macau” (p. 105) – na verdade, não se trata de uma 
cúpula, e sim de uma cobertura piramidal (Figura). 

Como se vê, o autor não manifesta admiração incondicional para com esse exemplar de arquitetura religiosa, 
justificando seus comentários com a seguinte nota: “Os monumentos arquitetônicos que o Brasil herdou em 
sua maioria são majestosos e belos somente para nós, que os admiramos através da emoção, procurando 
ressaltar-lhes o sentido moral que, muitas vezes, deve compensar a míngua de outras perfeições.” (p. 108) 

As fotografias que ilustram o artigo estão trocadas: ao invés da igreja de torre única revestida de cacos de 
louça de Macau, consta a imagem de um templo ostentando duas torres bulbosas (Figura), que logo 
descobrimos tratar-se da Igreja dos Montes Guararapes, tema do artigo seguinte. Não há entretanto 
nenhuma errata a respeito.  

   
 

Figura 4: À esquerda, a torre da capela do Seminário de Belém da Cachoeira, revestida com louça de Macau. Ao centro, igreja de duas torres 
erroneamente identificada como a capela de Cachoeira; na sequência,, constata-se que corresponde à Igreja dos Montes Guararapes (à direita), 

objeto do artigo seguinte.  

Como nos demais artigos sobre obras arquitetônicas, o autor menciona o mau estado de conservação da 
igreja, que estaria “à beira de próxima e irremediável ruína total se mãos piedosas, num esforço admirável, 
não procurassem agora reformá-la”. Alerta, porém, que, 

...nesse trabalho que empreendem os simplórios filhos de Belém, talvez por ignorância 
sejam sacrificados (e para sempre) alguns tesouros que escaparam à insídia corrosiva dos 
anos. Urge um entendimento entre as autoridades a quem é confiada a conservação de 
nossos monumentos e a Mitra, no sentido de se aproveitarem ou restaurarem as peças de 
arte pura que sobreviveram (p. 104, grifo nosso).  
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A autoridade em questão, naquele momento, era a Inspetoria Estadual dos Monumentos Nacionais da Bahia, 
que inventariara o templo em 1928 (DÓCIO, 2014, p. 157), pois a igreja ainda não era tombada pelo SPHAN 
– o que só veio a ocorrer em 17/06/1938.  

Depois do curto artigo sobre a Igreja dos Montes Guararapes, de Aníbal Fernandes, já comentado, segue-se 
o fac símile do termo de aceitação do risco da nova capela de N. S. do Carmo de Ouro Preto, à p. 107 do Livro 
1º. de Deliberações da Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo (Figura 5), transcrito em seguida, que 
comprova a afirmação de que “Manuel Francisco Lisboa foi autor da planta da Igreja de N. S. do Carmo de 
Ouro Preto”, título da nota anônima.  

 
 

Figura 5:  Fac símile do termo de aceitação do risco da nova capela de N. S. do Carmo de Ouro Preto, que comprova a afirmação de que “Manuel 
Francisco Lisboa foi autor da planta da Igreja de N. S. do Carmo de Ouro Preto.  

Segue-se a contribuição de Mário de Andrade para o primeiro número da Revista do SPHAN, sobre “A Capela 
de Santo Antônio” - fruto direto das dimensões pessoais e institucionais de suas lides patrimoniais.  

Como vimos inicialmente, Mário teve ampla liberdade para escolher o tema de seu artigo, optando pela 
Capela de Santo Antônio, que apresentava “uma pintura de extremo interesse”, além de localizar-se junto à 
“casa-grande do bairro de Pinheiros em São Roque, exemplar raro de solução colonial”, conforme descobrira 
em suas viagens de pesquisa nos arredores de São Paulo (Carta de 12/06/1937, in ANDRADE, 1981, p. 71).   

O artigo se inicia num tom de evidente desânimo perante a pobreza do patrimônio paulista:  

Vagar assim, pelos mil caminhos de São Paulo, em busca de grandezas passadas, é trabalho 
de fome e de muita, muita amargura. Procura-se demais e encontra-se quase nada. Vai 
subindo no ser uma ambição de achar, uma esperança de descobrimentos admiráveis, 
quem sabe se em tal capela denunciada vai-se topar com alguma São Francisco? Já não digo 

6854



 

tão inédita como a de São João del Rei, mas pelo menos tão linda como a de João Pessoa... 
(p. 119, grifo nosso)  

Nesse sentido, Mário propôs-se a analisar a Capela de Santo Antônio pelo “ângulo histórico”, considerando 
este o critério mais adequado para pautar “um trabalho proveitoso de defesa e tombamento do que o 
passado nos legou [...], no Estado de São Paulo”. Justifica tal abordagem com o seguinte argumento: “No 
período que deixou no Brasil as nossas mais belas grandezas coloniais, os séculos XVIII e XIX até fins do 
Primeiro Império, São Paulo estava abatido, ou ainda desensarado dos reveses que sofrera. Não pode criar 
monumentos de arte” (p. 119). 

Diante de tal situação, e resignado com o fato de que não havia alternativa a não ser “reverenciar e defender 
especialmente as capelinhas toscas, as velhices dum tempo de luta e os restos de luxo esburacado que o 
acaso esqueceu de destruir” (p. 119), Mário apresenta o resultado das pesquisas históricas sobre o Sítio Santo 
Antônio, realizadas por seu recém-contratado auxiliar Nuto Sant’Anna, além de discutir também suas 
características arquitetônicas, a partir do levantamento métrico-arquitetônico elaborado por seu também 
recém-contratado auxiliar Luiz Saia, e reproduzido na Revista (Figura 6). Assim, pôs-se a apresentar “os 
problemas, as soluções arquitetônicas mais características ou originais” (Carta de 23/05/1937, in ANDRADE, 
1981, p. 69). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6:  Elevação, corte e planta da Capela do Sítio Santo Antônio, de acordo com levantamento feito por Luiz Saia, assistente de Mário de 
Andrade.  
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Dessa forma, Mário identificou parentescos e semelhanças com “outra casa-grande colonial existente a 
poucos quilômetros [...], no chamado ‘Sítio Velho’”, inovações – a fachada vazada, toda de madeira -, e até 
regionalismos, como a disposição losangular dos balaústres das janelas (p. 120). Citando o recém-publicado 
estudo Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, outro assistente técnico do SPHAN, Mário aventou a 
hipótese de se tratar de uma capela alpendrada, solução existente na Argentina e na Espanha.  

Assim, a partir de “uma pesquisa muito paciente”, logrou encontrar “detalhes de beleza ou soluções 
arquitetônicas de interesse técnico, num teto ou torre sineira, num alpendre ou numa janela gradeada...” (p. 
120).  

O trabalho denota a sensibilidade de Mário para com manifestações arquitetônicas - mesmo aquelas que, 
“como arte”, estavam muito distantes “da arquitetura ou da estatuária mineira, da pintura, dos entalhes e 
dos interiores completos do Rio, de Pernambuco ou da Bahia”, como é o caso da capela em pauta (p. 119). 
O escritor enfatiza o “interesse arqueológico [do conjunto], como dispositivo das construções centrais de 
uma fazenda setecentista de S. Paulo. Pelo menos de S. Paulo” (Carta de 01/07/1937, in ANDRADE, 1981, p. 
74).  

A menção ao “interesse arqueológico” do Sítio Santo Antônio nos remete à abordagem arqueológica de 
Ricardo Severo, “... para a qual ciência as mais rústicas ruínas têm um valor máximo e o mais modesto edifício 
tem uma brilhante significação, pela natureza dos seus materiais, técnica construtiva, caráter arquitetônico, 
época, estilo ou escola, seu destino e tradição” (SEVERO, 1917, p. 400)12.  

Cabe lembrar que, no ano anterior, Mário indicara os trabalhos de Severo como referência bibliográfica para 
o estudo da arquitetura brasileira a Rodrigo Melo Franco de Andrade: 

Mas não pense nunca em me tomar tempo perguntando o que precisar: estou inteiramente 
às ordens e disposto a ajudar o mais que puder. O estudo do Ricardo Severo sobre 
Arquitetura Colonial saiu na Revista do Brasil, 1917, número de abril. Há um número da 
Ilustração Brasileira, dedicado à arquitetura em São Paulo, com um artigo do Yan sobre 
casas do tempo do Império, talvez possa interessar. Ricardo Severo tem também dois 
opúsculos: A Arte Tradicional no Brasil e A Arte Tradicional no Brasil, A Casa e o Templo. E 
até breve com um abraço.” (Carta de 22/07/1936, in ANDRADE, 1981, p. 60) 

A contribuição de Mário de Andrade é o único artigo publicado no primeiro número da revista do SPHAN que 
busca imprimir, nos moldes então possíveis, um caráter interdisciplinar ao estudo de um bem cultural.  
Observamos, assim, o amadurecimento do escritor paulista ao longo da década de 1930 e, principalmente, 
sua transformação plena em defensor do patrimônio brasileiro que ele começara a reconhecer na década de 
1920. 

A esse artigo de Mário de Andrade – sem dúvida o ponto alto do conjunto relativo à arquitetura religiosa -, 
seguem-se outros de caráter eminentemente historiográfico, elaborados por dois historiadores pioneiros da 
área de preservação do patrimônio no Brasil: Nuto Sant’Anna e Noronha Santos.  

                                                           
12  Proferida no dia 31 de março, a conferência foi publicada na Revista do Brasil ano II, vol. 4, jan.-abr. 1917, pp. 394-424, de onde 
foram extraídas as citações. Mário indicara como referência bibliográfica a RMFA 
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Sant’Anna, o recém-contratado assistente de Mário de Andrade, amparado em vários documentos primários, 
promove uma discussão historiográfica sobre a origem, a história e a localização da Igreja dos Remédios, em 
São Paulo, apontando discrepâncias entre autores como Azevedo Marques, Afonso A. de Freitas, Francisco 
Nardi Filho, Antônio Egídio Martins.  

Noronha Santos elaborou uma notícia histórica sobre a igreja jesuítica de São Francisco Xavier, em Niterói.  
A par das minúcias históricas, o mais interessante do artigo são as indicações bibliográficas apresentadas 
pelo autor – a grande maioria delas proveniente da Revista do IHGB, e ao menos uma publicada na Revista 
do Instituto Histórico do Espírito Santo. Dessa forma, contribuía para a sistematização dos estudos dispersos 
em periódicos vários, reclamada por Rodrigo no programa introdutório da revista.  

O último artigo do conjunto sobre arquitetura religiosa tinha por tema a Capela de N. S. de Santana, em 
Mariana, e foi escrito por Epaminondas de Macedo, ex-braço-direito de Gustavo Barroso, diretor do Museu 
Histórico Nacional - MHN, em Ouro Preto. A presença de Macedo no número inaugural da Revista do SPHAN 
realça a ausência de Barroso, que, na qualidade de diretor do MHN e de seu Serviço de Inspeção dos 
Monumentos Históricos e Artísticos Nacionais, detivera a prerrogativa de realizar serviços de manutenção e 
reparo em monumentos históricos de Ouro Preto até a criação do SPHAN13 - serviços esses executados por 
Macedo. Ademais, Barroso continuava na Diretoria do MHN, e fazia parte do Conselho Consultivo do SPHAN 
– credenciais que nunca foram suficientes para inclui-lo entre os articulistas do periódico.  

Em seu artigo, a partir da análise de documentos relativos às reclamações dos moradores de Mariana quanto 
ao pagamento de taxas à igreja, dirigidas a ninguém menos do que a rainha de Portugal, Macedo traz 
importantes informações sobre a história construtiva e as características arquitetônicas Capela de Sant’Ana, 
no distrito de Passagem. Como vários outros artigos da revista, finaliza mencionando as “inovações 
prejudiciais à construção” realizadas no século XX. É o caso do cômodo hoje destinado à sacristia, com “forro 
de tábuas lisas e piso de tábuas estreitas, em desarmonia com o que há na sala do consistório: forro de esteira 
e piso de lajes, agora escondidas quase todas por cimento”.  Mas o maior problema que identifica é a nova 
pintura, que “estragou tudo. No exterior é amarela. E dentro a caiação varre o forro, chega ao teto, suja todas 
as peças de madeira, do guarda-vento ao altar-mor, cobre colunas, torcidos, acantos, palmas, rosáceas, 
folhas de parreira, cachos de uva, membros de anjos, bicos de e asas de pombas, entablamentos de pilastras. 
Só a escadaria que leva ao presbitério escapou, porque a pintura a cal e água não se poderia fixar na cantaria” 
(p. 154). 

A última seção do número 1 da Revista do SPHAN é a seção “Notas”, com notícias breves sobre assuntos de 
interesse variado. Neste número, a seção consiste no artigo “Louis Vauthier e o seu diário inédito de uma 
viagem ao Brasil”, anônimo. Trata-se de um resumo da vida do “arquiteto” francês Louis Vauthier (na 
verdade, engenheiro), a partir de seu diário, manuscrito que fora adquirido em Paris pelo “notável escritor 
paulista Sr. Paulo Prado”, que o ofereceu a Gilberto Freyre, “que o cedeu generosamente ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para uma de suas próximas publicações” (p. 155). Em 1940, o diário 
constituirá o número 4 da série Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

                                                           
13 O Serviço de Inspeção de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional (MHN) – mais conhecido como 
Inspetoria de Monumentos Nacionais – foi incluído entre as atribuições do MHN pelo Decreto-Lei no. 24.735, de 
14/07/1934, que reformulava o regulamento daquele museu.  Sobre sua atuação, ver PINHEIRO, 2017. 
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As demais notícias que compõem a seção Notas divulgam informações básicas sobre três museus regionais 
brasileiros, num esforço de valorizar estas instituições, divulgando seus acervos e suas atividades:  o Museu 
Regional de Olinda, o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, e o Museu Coronel David Carneiro em 
Curitiba. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo analisado de forma detalhada os conteúdos presentes no número inaugural da Revista do SPHAN, é 
possível fazer algumas observações sobre as intenções e as estratégias desenvolvidas por Rodrigo Melo 
Franco de Andrade para viabilizar a publicação.  

Inicialmente, percebe-se que, a par de contemplar obras arquitetônicas de valor histórico e artístico – cuja 
predominância temática o diretor do SPHAN lamenta, como vimos – houve um esforço de incluir, entre os 
temas da revista, matérias sobre arqueologia e etnografia, bem de acordo com o Anteprojeto de Mário de 
Andrade, documento que balizava a atuação do Serviço no momento de preparação do novo periódico. A 
atenção dada aos museus – seja através das contribuições de seus diretores, no caso dos grandes museus, 
ou da divulgação dos museus regionais, também parece estar ligada à importância conferida por Mário a 
essas instituições.  

Por outro lado, é evidente a ênfase de Rodrigo em estimular a utilização de documentos primários como 
fonte fidedigna de conhecimento, como se vê em vários dos artigos publicados: esta seria uma das condições 
para produzir estudos técnicos especializados, afastando-os do diletantismo, conforme o Diretor propusera 
em seu programa introdutório. Entretanto, é notável a ausência de peças gráficas - como plantas, cortes e 
elevações -, nos artigos sobre obras arquitetônicas, com exceção do trabalho de Mário de Andrade. Por outro 
lado, parece evidente que os autores desses foram orientados a mencionar o estado de conservação dos 
edifícios analisados, bem como as intervenções inadequadas neles realizadas. Finalmente, cabe mencionar a 
expressiva presença de imagens fotográficas na revista como um todo – recurso custoso à época -, como 
forma de divulgar o patrimônio brasileiro, tornando-o identificável ao menos para os leitores da Revista do 
SPHAN.  

Em relação aos temas dos artigos, é notável a ausência de trabalhos dedicados às unanimidades do período: 
o Aleijadinho e a arquitetura religiosa das grandes matrizes mineiras. A única exceção, a esse respeito, limita-
se à transcrição de documento original da Igreja do Carmo de Ouro Preto, sem maiores comentários. Por 
outro lado, cabe notar a exortação de Lucio Costa em prol do estudo da arquitetura residencial, com ênfase 
na arquitetura popular, que viria a constituir importante viés de atuação do SPHAN. A propósito, é 
significativo que, já em 1938, o Número 2 da série Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
tenha por tema os Mocambos do Nordeste, de autoria de Gilberto Freire. 

Quanto às referências bibliográficas utilizadas nos artigos, fica evidente a contribuição dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, bem como de seus congêneres 
estaduais, que são mencionados com bastante frequência.  

Finalmente, com relação à hipotética relação entre os temas dos artigos e os estudos de tombamento 
eventualmente em andamento no SPHAN, é provável que seja o caso do Seminário de Belém da Cachoeira, 
da Igreja de São Francisco Xavier, em Niterói, e da Igreja de São Pedro da Aldeia, todos tombados pouco 
tempo depois, em 1938. Já a Capela do Sítio Santo Antônio insere-se nos trabalhos de reconhecimento do 
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patrimônio paulista então levados a cabo por Mário de Andrade, mas o conjunto foi tombado apenas em 
1941.  

Estas são algumas observações iniciais sobre o número inaugural da Revista do SPHAN, publicada quando o 
Serviço mal começara sua atividade efetiva. Pretende-se dar continuidade à pesquisa abordando os números 
sucessivos deste periódico, de forma a contextualizá-lo e compará-lo com outras publicações congêneres, 
avaliando sua repercussão no panorama cultural do período.  
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DE PATRIMÔNIO NACIONAL A MUNDIAL: TRAJETÓRIA E DESAFIOS NA 
CONSERVAÇÃO DE DIAMANTINA (MG) 

FROM NATIONAL TO WORLD HERITAGE: PANORAMA AND CHALLENGES IN THE CONSERVATION OF 
DIAMANTINA (MG) 

DE PATRIMONIO NACIONAL A MUNDIAL: TRAYETORIA Y DESAFÍOS EN LA CONSERVACIÓN DE 
DIAMANTINA (MG) 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Tornada patrimônio nacional em 1938, nos primórdios da atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), a cidade de Diamantina foi objeto de uma experiência precursora no âmbito da conservação de 
sítios urbanos no Brasil. Ao mesmo tempo em que a experiência empírica transcorreu antes que fosse possível 
estabelecer um caminho teórico e metodológico seguro e consolidado, sua proteção representou o início da 
construção de um legado conceitual e de uma prática de gestão e conservação do patrimônio edificado, sob uma 
perspectiva urbanística, que perduraria por muitas décadas. O modelo da atuação inicial, voltado à salvaguarda dos 
bens arquitetônicos isolados e baseado em parâmetros estilísticos e formais, foi se constituindo a partir do olhar do 
corpo técnico do IPHAN cujo foco privilegiava as soluções vinculadas ao período colonial e ao modernismo. Oitenta 
anos após o tombamento federal, são contínuos os esforços para integrar as ações de conservação e restauro do 
acervo edificado ao planejamento urbano, na esfera da administração municipal, e às múltiplas dimensões do 
patrimônio cultural, indissociáveis da paisagem circundante e das atividades que ali se desenrolam.  
PALAVRAS-CHAVE: IPHAN, Diamantina, patrimônio urbano, conservação, restauração.  

ABSTRACT: 
After its inscription as national heritage in 1938, the city of Diamantina constituted a precursor experience on the 
preservation of urban sites in Brazil in the early days of the National Historic and Artistic Heritage Institute (IPHAN). At 
the same time that the empirical task took place before it was possible to establish a safe and consolidated theoretical 
and methodological path, its protection represented the beginning of the construction of a conceptual legacy and a 
practice of management and conservation of architectural heritage, from an urban perspective, which would last for 
many decades. The model of this initial action, which looked upon the safeguarding of the isolated architectural assets, 
was based on stylistic and formal parameters and was constituted from the point of view of IPHAN’s technical staff 
whose focus privileged the solutions from colonial period and modernism. Eighty years after the federal legal 
protection, efforts to integrate conservation and restoration actions into urban planning is a major goal, especially 
when confronted with the multiple dimensions of cultural heritage, inseparable from the activities that happen there 
and its surrounding landscape. 
KEYWORDS: IPHAN, Diamantina; urban heritage, conservation, restoration.   

RESUMEN: 
La ciudad de Diamantina fue objeto de una experiencia precursora en el ámbito de la conservación de sitios urbanos 
en Brasil, en 1938, en los inicios de la actuación del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN). Al 
mismo tiempo que la experiencia empírica se desarrolló antes de que fuera posible establecer un camino teórico y 
metodológico seguro y consolidado, su protección representó el inicio de la construcción de un legado conceptual y 
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de una práctica de gestión y conservación del patrimonio edificado, desde una perspectiva urbanística que perduraría 
por muchas décadas. El modelo de la actuación inicial, volcado a la salvaguarda de los bienes arquitectónicos aislados 
y basado en parámetros estilísticos y formales, se fue constituyendo a partir de la mirada del cuerpo técnico del 
IPHAN cuyo foco privilegiaba las soluciones vinculadas al período colonial y al modernismo. Ochenta años después de 
su protección federal, son continuos los esfuerzos para integrar las acciones de conservación y restauración del acervo 
edificado a la planificación urbana, en la esfera de la administración municipal, y a las múltiples dimensiones del 
patrimonio cultural, indisociables del paisaje circundante y de las actividades que allí se despliegan. 
PALABRAS CLAVE: IPHAN, Diamantina, patrimonio urbano, conservación, restauración. 
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INTRODUÇÃO 

Tornada patrimônio nacional em 1938, nos primórdios da atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), a cidade de Diamantina foi objeto de uma experiência precursora no âmbito da 
conservação de sítios urbanos no Brasil. Em uma via dupla, ao mesmo tempo em que a experiência 
empírica transcorreu antes que fosse possível estabelecer um caminho teórico e metodológico seguro e 
consolidado, sua proteção representou o início da construção de um legado conceitual e de uma prática de 
gestão e conservação do patrimônio edificado, sob uma perspectiva urbanística, que perduraria por muitas 
décadas. O modelo da atuação inicial, voltado à salvaguarda dos bens arquitetônicos isolados e baseado em 
parâmetros preponderantemente estilísticos e formais, foi se constituindo a partir do olhar do corpo 
técnico do IPHAN cujo foco privilegiava as soluções vinculadas ao período colonial e ao modernismo. 
Oitenta anos após o tombamento federal, são contínuos os esforços para integrar as ações de conservação 
e restauro do acervo edificado ao planejamento urbano, na esfera da administração municipal, e às 
múltiplas dimensões do patrimônio cultural, de natureza material e imaterial, indissociáveis da paisagem 
circundante e das atividades que ali se desenrolam. É este percurso que abordaremos a seguir. 

A EXPERIÊNCIA INAUGURAL DO IPHAN NA CONSERVAÇÃO DE DIAMANTINA (1938-1967) 

Após a criação do IPHAN diversas eram as tarefas a empreender, especialmente em Minas Gerais que, 
desde 1938, já contava com um conjunto de seis cidades protegidas pelo órgão federal1. A partir de 1946, 
sob a denominação de 3º Distrito2, os trabalhos se encontravam organizados em um escritório regional sob 
a coordenação de Sylvio de Vasconcellos3. É deste período o panorama das ações sob sua supervisão: 

Considerando-se, de modo particular, o Estado de Minas Gerais, sem dúvida um dos mais 
importantes neste sentido, tanto pelo número e conjunto de seus monumentos como 
pelo valor dos mesmos, grande tem sido o trabalho desenvolvido pela D.P.H.A.N. Seis 
cidades do Estado são tombadas em seu conjunto: Ouro Preto, Mariana, Diamantina, 
Serro, São João del Rei e  Tiradentes, e várias outras cidades possuem monumentos 
isolados, também sob a proteção do governo federal como Sabará, Santa Bárbara, Itabira, 
Congonhas do Campo, às quais se acrescentam ainda distritos e arraiais como Catas Altas, 
Santa Rita Durão, Ouro Branco e muitos outros. 
Grande parte de nossos monumentos é constituída de igrejas e capelas em virtude de 
nelas se concentrar quase toda nossa arte antiga. Em razão da decadência econômica que 
sucedeu ao apogeu do ouro e o consequente empobrecimento das populações por longo 
período, viveram estas igrejas sem cuidados, de modo que seu estado atual é precário, 
necessitando, quase sempre, de obras urgentes. 
As nossas construções tradicionais, em grande parte de estrutura e mesmo acabamento 
de madeira, com o decorrer do tempo vêm a exigir obras mais ou menos importantes, 

                                                           
1 

Entre os 235 tombamentos que foram feitos no ano de 1938, são inscritas, nos Livros do Tombo das Belas Artes, a cidade de Ouro 
Preto, Diamantina, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e Serro. SANT’ANNA, 1995, p. 127.  
2
 Inicialmente, os estados de Minas Gerais e Goiás correspondiam à 8ª Região, tendo Salomão de Vasconcellos o cargo de 

“assistente técnico” - função equivalente a que Mário de Andrade ocupou na 6ª região, em São Paulo. Em 1946, quando o decreto 
n.8.534 transforma o SPHAN em Diretoria, sob a sigla DPHAN, este é estruturado em duas divisões e quatro distritos, sendo assim 
distribuídos: 1º Distrito, em Pernambuco; 2º Distrito, no estado da Bahia; 3º Distrito, em Minas Gerais; e 4º Distrito, em São Paulo. 
ANDRADE, 1987, p.31. 
3
 Formou-se engenheiro-arquiteto pela EAUFMG em 1944, onde foi professor (1948 a 1969) e diretor (1963-64), criando, em 1954, 

o Laboratório de Fotodocumentação com o objetivo de registrar o acervo arquitetônico e artístico do Estado de Minas Gerais. 
Disponível em <http://www.forumpatrimonio.com.br/laboratorio/site.html>. Acesso em 23 ago 2018. 
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dados os danos que sofre este material, principalmente em climas úmidos 
(VASCONCELLOS, S. de. “A proteção dos valores históricos e artísticos”. Boletim do 
Departamento de Assistência dos Municípios. [s/data]. ACI/RJ-SP/SV). 

No mesmo relatório, Sylvio registrou, entre as tarefas prementes dos primeiros anos, a necessidade da 
catalogação sistemática e a proteção dos arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos e particulares, a 
fiscalização sobre o comércio de antiguidades e de obras de arte, a coordenação e orientação das atividades 
dos museus federais, o estímulo à organização de museus de arte, história e etnografia. Apesar disso, 
grande parte do esforço da regional mineira seria direcionado à salvaguarda do acervo edificado. 
Trabalhando em sintonia com o quadro técnico do IPHAN, composto em sua maioria por arquitetos, além 
dos inventários de edificações já tombadas ou de interesse para preservação, remetidos para análise da 
Diretoria no Rio de Janeiro, Sylvio de Vasconcellos informava, anualmente, o relatório das despesas 
realizadas em obras de conservação e restauro de monumentos.  
 

  
Figura 1. Páginas 1-2 do documento enviado por Sylvio de Vasconcellos ao diretor em janeiro de 1949, relatando o “Movimento 

Financeiro” do ano anterior. Fonte: ACI/RJ Série Representantes/SV, Pasta n.279 059 / 1951 a 1952. 

Em 1948, por exemplo, apresentou um relatório listando 26 bens tombados com serviços de restauração 
em curso (ver Figura 1), número que dobrou em 1951, quando foram concluídas obras em 50 edificações, a 
maioria de caráter religioso, entre as quais se encontravam as Igrejas de N. S. do Rosário, N. S. do Carmo, N. 
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S. das Mercês e de São Francisco, além da “Casa que pertenceu a Chica da Silva”4, todas em Diamantina. O 
incremento das atividades por todo o estado logo demandaria a presença de auxiliares e colaboradores nas 
diversas localidades. No antigo Arraial do Tijuco, distante quase 300 km de Belo Horizonte, em 1941 já 
estava designado o advogado João Brandão Costa para acompanhar, de perto, as atividades da repartição5, 
apoiado pela regional mineira e pela diretoria, no Rio de Janeiro, a quem cabia a palavra final sobre as 
consultas e aprovações solicitadas.  O próprio diretor do IPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, detalhou 
as devidas atribuições e competências:  

...cumpre-me esclarecer, em relação à consulta de V. Excia., que os respectivos despachos 
obedecem ao disposto no artigo 16, número V, do Regimento desta Diretoria aprovado 
pelo Decreto n. 20.3030 de 2 de janeiro de 1946, cabendo, de acordo com as instruções 
do Diretor-Geral, ao encarregado da dependência da repartição em Diamantina despachar 
diretamente os requerimentos no sentido de pequenos reparos ou serviços que, 
manifestamente, não impliquem em alteração maior do estado atual daquelas 
edificações; ao Chefe do 3º Distrito, com sede em Belo Horizonte, compete despachar os 
demais requerimentos, correspondentes a obras mais importantes; finalmente, ao próprio 
Diretor-Geral cabe despachar as petições que reclamem maior indagação técnica, com o 
pronunciamento das Divisões competentes da repartição, na esfera das respectivas 
atribuições. Ocorre acrescentar que o critério adotado para as referidas deliberações tem 
como objetivo simplificar e acelerar o despacho dos requerimentos, para conciliar as 
determinações legais de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional com as 
conveniências dos interessados e dessa Prefeitura (ANDRADE, R. M. F. de. Ofício n. 407 ao 
Prefeito Municipal, José Machado Freire, em 20 maio 1948. ACI/RJ, Pasta 482 CX.106). 

A condição de primeira cidade cujo tombamento fora efetivado6, bem como a distância da capital mineira e 
da diretoria, no Rio de Janeiro, se mostraram favoráveis do ponto de vista da pesquisa documental. Da 
farta correspondência trocada, um dos registros significativos é a carta que o então prefeito municipal, 
Joubert Guerra, encaminhou ao diretor em 9 de maio de 1938, elencando uma série de dúvidas relativas à 
preservação do conjunto tombado: 

Agradecendo a V. Excia. a gentileza dessa comunicação, venho pedir-lhe, para meu 
governo e orientação, o obséquio de prestar-me esclarecimentos sobre alguns pontos em 
que pairam dúvidas. 
O conjunto arquitetônico e urbanístico desta cidade foi considerado como constituído de 
‘coisas de interesse histórico, de obras de arte histórica, de coisas de arte erudita nacional 
ou estrangeira’. 
Tendo em vista o § 2º do artigo 4º e bem assim os artigos 17º e 18º do Decreto-Lei citado, 
desejaria que me fossem respondidas as perguntas abaixo formuladas e que submeto à 
consideração de V. Exc. 

                                                           
4
 VASCONCELLOS, Sylvio de. Carta a Rodrigo M. F. de Andrade, listando obras em monumentos em Minas Gerais [ca.1951]. ACI/RJ-

SR/SV, Pasta n.279 059 / 1951 a 1952. 
5
 Em ofício datado de 1941, o diretor responde as dúvidas de João Brandão Costa relativas ao tombamento da cidade e às questões 

legais decorrentes (ANDRADE, R. M. F. de. ACI/RJ, Pasta Processo 64-T-38 DPHAN/DET. Doc. 1574). Segundo Lívia Romanelli 
D’Assumpção, João Brandão era funcionário do Museu do Diamante e log após a criação do IPHAN teria passado 
“automaticamente” a ser o colaborador na cidade (D’ASSUMPÇÃO, L. R. Entrevista à autora em 29 de setembro de 2009). 
6
 Por meio da notificação n. 59, de 17 de fevereiro de 1938, o poder municipal foi informado da inscrição do “conjunto 

architectonico e urbanístico da cidade de Diamantina, no Livro do Tombo a que se refere o artigo 4º, n. 3. do Decreto-Lei nº 25, de 
30 de novembro de 1937”. 
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a) Poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional especificar e definir os 
bens, nesta cidade, ora levados a tombamento?  
b) São permitidas, nesta cidade, as construções em estilo moderno – bungalows, chalets e 
semelhantes? 
c) Qual o modelo-padrão a ser obedecido e aconselhado nas futuras construções? 
d) Toda e qualquer reconstrução depende da planta e deve ser feita sem alteração de 
estilo? 
e) Nas construções antigas é permitida a colocação de telhas francesas? 
f) Qual o tipo de esquadrilhas a ser adotado em construções ou reconstruções? 
g) Em caso de reconstruções, podem as casas comerciais colocar portas de ferro? 
São todas perguntas de real interesse para a administração municipal, de cuja licença 
dependem, a todo instante, as construções e reconstruções, pois é Diamantina 
constituída, em sua quase totalidade, de prédios a reclamarem constantes reparos 
(GUERRA, Joubert. Ofício n.21/38, encaminhado a Rodrigo M. F. de Andrade em 09 de 
maio de 1938. ACI/RJ, Pasta Processo 64-T-38, DPHAN/DET). 

A partir deste roteiro, iremos comentar a resposta do diretor7 e, especialmente, confrontá-la com casos 
concretos observados na cidade. Da primeira questão trazida pelo prefeito, vale comentar que Rodrigo M. 
F. de Andrade explicou ser desnecessário especificar os bens tombados, uma vez que a proteção recaiu 
sobre “o conjunto arquitetônico e urbanístico de Diamantina, o que vale dizer sobre toda a área urbana 
construída da cidade, inclusive os logradouros públicos”. Sem tornar menos genérica sua resposta, 
complementa ainda que, neste sentido, “foi julgada de interesse público não só a conservação das 
construções existentes na área urbana de Diamantina, mas também do aspecto geral da cidade, cujo 
desenvolvimento característico tem notável interesse histórico-urbanístico”. Postergou-se, por mais de uma 
década, a decisão em torno da delimitação da área tombada que somente seria definida em 1949. Sobre o 
tema da extensão e significado da proteção da cidade, é relevante observar o documento encaminhado a 
João Brandão Costa, em que o diretor explicava a razão pela qual os proprietários não foram 
individualmente notificados do tombamento, apenas a Prefeitura Municipal8. Revelando a faceta 
autoritária do órgão criado em pleno Estado Novo, a forma de atuação na cidade evidenciaria um 

                                                           
7
 ANDRADE, R. M. F. de. Carta resposta a Joubert Guerra, em 30 de maio de 1938. ACI/RJ-SO n.478, Cx.105. O documento na íntegra 

pode ser encontrado em GONÇALVES, 2010, pp. 106-108. 
8
 “Como bem lhe pareceu, esse processo não poderia ser o prescrito nos arts. 6, 7, 8 e 9 do Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 

1937, artigos esses que regulam a hipótese do tombamento voluntário ou compulsório de bens de propriedade de pessoas jurídicas 
de direito privado. 
O processo de tombamento de extensos conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, como o que foi feito em relação a algumas cidades 
mineiras, na verdade não está fixado na lei. Em tais casos, este Serviço tem aplicado, por analogia, o disposto no artº 5 do citado 
Decreto-lei e isso em virtude das duas considerações seguintes: 
1º) o que constitui monumento, pelo seu excepcional valor histórico e artístico, nos aludidos casos, não é nenhum dos edifícios 
considerados em si mesmo, isoladamente, [e sim], a sua coexistência, a sua conservação em conjunto, formando um todo que, por 
isso mesmo, assume feição urbanística e arquitetônica de valor inestimável, tanto do ponto de vista puramente histórico, como do 
histórico-artístico. E esse conjunto que importa preservar, no seu todo, pois empresta às cidades, que ainda apresentam essa 
documentação viva da sua formação e desenvolvimento originários, a sua fisionomia peculiar. E, portanto, esse conjunto (bem 
imaterial, que é de toda a cidade sem pertencer particularmente a quem quer que seja) o objeto do tombamento, o monumento 
incorporado ao patrimônio histórico e artístico nacional. Não é isso o mesmo que uma série de tombamentos especiais, de bens 
individualizados, cada um isoladamente considerado. 
2º) Não há duvida que, para a conservação do aspecto tradicional do todo, é mister que se respeite e conserve o aspecto de cada 
uma de suas partes. Mas os objetivos que este Serviço tem em vista e constituem a sua própria finalidade, podem ser plenamente 
alcançados através da ação das Prefeituras locais, às quais cabe, irrecusavelmente, o direito de ditar normas à execução das obras 
de construção, reconstrução e reparação, e especialmente a censura de fachadas. [...]”. ANDRADE, R. M. F. de. Carta a João Brandão 
Costa em 17 set. 1941. ACI/RJ, Pasta Processo 64-T-38, DPHAN/DET.  
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distanciamento crescente, e presente deste o início, entre a prática de conservação promovida pelo IPHAN 
e a população, bem como as dificuldades em interagir com as normas municipais e as condutas locais: 

Ora, notificada do ato do tombamento, é evidente que os Prefeitos locais ficam adstritos 
à observância da lei federal, isto é, que não poderão, de modo algum, conceder licença 
para a execução de tais obras em desacordo com a lei, isto é: não lhes será lícito 
concedê-la para a demolição, em hipótese alguma; e para reconstrução, reparação, 
pintura, etc., apenas mediante autorização previa do SPHAN. 
O tombamento de Diamantina, como os demais tombamentos em conjunto, foram, por 
isso, feitos na forma do artº 5, e notificados às competentes Prefeituras Municipais. 
Quanto a essa cidade, o tombamento foi feito pela notificação nº 59, de 17 de fevereiro 
de 1938, endereçada ao Prefeito Municipal, Snr. Joubert Guerra, cuja resposta àquela 
comunicação consta do oficio n. 21/38, de 9 de maio de 1938. 
Uma vez, porém, que surgem interessados recalcitrantes, como o Snr. [B. A.], será talvez 
o caso de notificá-lo, agora, pessoalmente, para tirar-lhe a vontade de demandar. Com 
esse objetivo, envio-lhe incluso o expediente necessário. 
Em seguida, convirá examinarmos a conveniência de solicitar do Senhor Prefeito a 
publicação de um edital para dar ciência a todos os interessados do tombamento 
(ANDRADE, R. M. F. de. Carta a João Brandão Costa em 17 set. 1941. ACI/RJ, Pasta 
Processo 64-T-38, DPHAN/DET. Grifos nossos). 

Seguindo os pontos elencados por Joubert Guerra, encontramos as dúvidas acerca das diretrizes para novas 
construções e também ‘reconstruções’ – termo que, na fala do administrador municipal, parece indicar as 
ações de conservação e restauração a incidir sobre o acervo edificado preexistente. Em primeiro lugar, o 
diretor ponderou que todos os casos deveriam ser previamente examinados pelo IPHAN o qual deliberaria 
sobre sua aprovação. Já antecipando que os critérios ainda seriam objeto de estudo e detalhamento, 
Rodrigo M. F. de Andrade antecipou que não seria estabelecido um “modelo-padrão” a ser seguido e que, 
ao contrário, “uma vez satisfeita a condição das [novas construções] não alterarem o conjunto 
arquitetônico e urbanístico da cidade, sendo deste convenientemente afastadas”, estas poderiam ser 
“executadas com o mesmo espírito com que foram erigidas as antigas edificações [...], com a utilização dos 
materiais característicos da região e segundo os sistemas construtivos correntes no lugar”. Salientou ainda 
que o afastamento da área central proporcionaria “maior liberdade” evidenciando-se “assim uma parte 
nova da cidade, nitidamente separada e diferenciada da velha Diamantina”. E concluiu afirmando que, 
deste modo, não haveria necessidade de “copiar estilo”, o que seria “deplorável”9.  

Alguns casos merecem ser lembrados, pois exemplificam de modo emblemático a construção de conceitos 
que começavam a ser desenhados na prática do IPHAN em Diamantina. No início da década de 1940, tendo 
o órgão federal tomado conhecimento de um projeto desenvolvido pelo Departamento Nacional dos 
Correios e Telégrafos para uma nova sede na cidade, tratou de recomendar que a nova construção “tivesse 
aspecto exterior que não contrastasse com o das edificações locais”10. A insatisfação com a proposta em 
linhas art-déco (ver Figura 2) apressou a elaboração, pelo IPHAN, de um projeto substitutivo que não 
rompesse “a harmonia e o encanto antigo” (ver Figura 3). Esclarecendo não serem permitidos “prédios com 
fachadas obedecendo à arte nova porque tais construções desfigurariam por completo Diamantina”11, o 
“diálogo com a cidade” foi resolvido com um volume retangular, encimado por cobertura em quatro águas 

                                                           
9
 ANDRADE apud GONÇALVES, 2010, p. 107. 

10
 ANDRADE, R. M. F. de. Termo de declaração em 10 ago.1942. ACI/RJ-SO n.480, Cx.105. 

11
 Ibidem. 
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e beiral (ver Figura 4), à semelhança das construções do período colonial, perdendo-se o jogo de volumes 
da primeira solução a qual era marcada por um corpo central em avanço e por hierarquias definidas a partir 
de um elaborado desenho de esquadrias. Com foco no aspecto estilístico da nova construção, porém 
alheios à sua inserção urbana, a sede dos Correios enfim executada não foi pensada para acolher os fluxos 
intensos provocados pela escala do prédio e seu programa de uso, e encontramos uma solicitação da 
prefeitura para que o IPHAN estudasse a possibilidade de alargamento de trecho da Rua do Bonfim “no 
intuito de tornar fácil o acesso ao novo edifício”12.  

  
Figuras 2 e 3. Comparativo dos projetos: à esquerda, solução art-déco elaborada pelo Departamento de Correios e Telégrafos; à direita, projeto 

substitutivo elaborado conforme recomendações do IPHAN. Fonte: ACI/RJ. 

                                                           
12

 O engenheiro Epaminondas Macedo, encarregado de examinar a questão, ponderou: “[...] 4. A estreiteza da Rua do Bomfim na 
seção AB não permite de modo algum o trafego de veículos. E se ainda fosse possível as construções nessa rua sentiriam em breve o 
efeito do choque dos veículos, como estava acontecendo no Beco do Carmo com a casa do Sr. [A. D.] [...], em que as telhas correram 
e as paredes embarrigaram. A passagem pelo Beco da Cadeia, aparentemente ampla, torna-se impraticável nas seções BB e CC 
para atingir a Rua do Bomfim. Situação comparável a esta vem se apresentar na passagem do Beco do Rosário com o agravante de 
uma rampa de maior valor. Finalmente, utilizando-se da Rua do Amparo, iríamos ter um percurso longo a vencer para atingi-la e em 
seguida a sua travessia difícil por se apresentar com rampa exagerada, indo atingir a zona comercial-social justamente no ponto em 
que a Rua do Bomfim vai aí ter. [...] 5. A casa indicada para o alargamento da Rua do Bomfim constitui com a sua contígua um 
bloco de algum interesse arquitetônico. Ao que parece, faz parte de um velho grupo de antigas construções da Rua do Contrato hoje 
tão sacrificada por novas construções e profundas alterações das antigas, de modo que a sua demolição acarretaria um desfalque 
para o patrimônio arquitetônico da cidade”. Epaminondas Macedo concluiu que a demolição parcial da referida casa não 
descaracterizaria a construção, entretanto “tornaria [...] bem visível a sua mutilação” (ver Figura 5). Sugeriu uma alternativa que se 
daria com o seccionamento da casa em uma linha de corte passando entre a segunda e a terceira janela o que, segundo ele, 
restabeleceria a simetria da fachada principal. Esse corte teria, porém, o inconveniente de “prejudicar imensamente a Rua do 
Bomfim abrindo um largo no seu cruzamento com a Rua do Contrato”, o que, novamente conclui, causaria um mal maior, não 
chegando, assim, a uma solução viável ao problema posto. (MACEDO, E. ACI Série Obras, Pasta n.510. Rua do Bonfim). Joaquim 
Cardoso, convidado a opinar, em 17 de maio de 1941 sugeriu “o estudo de uma nova linha de percurso passando pela rua do 
Palácio” (CARDOSO, J. Parecer à R. M. F. de Andrade em 17 de maio de 1941. ACI Série Obras. Pasta n.510. Rua do Bonfim). 
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Figura 4. Sede construída junto ao largo do Rosário. Fonte: ACI/RJ Série Obras n. 480 cx. 105, Módulo 038. Foto: Assis Horta. 

 
Figura 5. Esquema da autora baseado em estudo de Epaminondas Macedo para alargamento da Rua do Bonfim, sem escala.  

Fonte do desenho original: ACI/RJ Série Obras, Pasta n.510. Rua do Bonfim. 
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A nítida escolha por um modelo, baseado em uma reprodução do repertório formal associado à arquitetura 
do período colonial, acabou tornando excludentes as soluções vinculadas ao ecletismo. Deste modo, a 
convivência estilística – característica das cidades brasileiras na virada do século XIX para o XX – foi, aos 
poucos, desaparecendo e cedendo lugar a soluções mais facilmente “aprováveis”, estabelecendo-se, deste 
modo, um “modelo-padrão” para as novas construções. Em 24 de setembro de 1942, um morador 
submeteu para análise uma solicitação para construir uma casa na Rua do Cruzeiro, Arraial de Baixo (ver 
Figuras 6 e 7). O projeto desenhado em pedaços de papel cartão foi remetido à diretoria central por João 
Brandão, e recebeu o seguinte parecer do arquiteto Alcides da Rocha Miranda: 

O projeto que junto nos enviou, embora executado com muita ingenuidade, dá bem ideia 
da construção tradicional na cidade. 
Chamamos a atenção para alguns detalhes que não foram indicados. Tais como: as portas 
que deverão ser de calha e as janelas de guilhotina. O beiral que deverá ser sustentado 
por “cachorros” e não pelo prolongamento dos caibros como parece no desenho. 
Caso o proprietário esteja interessado em ter um maior equilíbrio na fachada poderá 
obtê-lo incluindo mais uma janela como no desenho anexo (MIRANDA, Alcides da Rocha. 

Parecer de 01 out. 1942. ACI/RJ Série Obras, Pasta n.542. Rua Cruzeiro). 

  
Figuras 6 e 7. Projeto para nova construção à Rua do Cruzeiro. Fonte: ACI/RJ Série Obras, Pasta n.542. Rua Cruzeiro. 

No tocante às solicitações de obras de intervenção no casario existente, a análise de alguns exemplos 
parece, de fato, demonstrar que as diretrizes conceituais que pautavam a atuação do IPHAN ainda se 
encontravam em construção. Inicialmente o próprio órgão se encarregaria também de “ajustar” ou 
“melhorar” a solução, tal como o exemplo acima, sugerindo alternativas aos desenhos propostos em não 
conformidade com seus critérios. O documento a seguir traz recomendações do arquiteto José de Souza 
Reis ao representante local acerca de um projeto para reforma de um clube na cidade (ver Figuras 8 a 11): 

Com relação aos assuntos do of. Nº 4 de 15 do corrente do Dr. Brandão Costa, ocorre 
informar o seguinte: 
Achamos que poderá ser concedida a autorização ao Club Acaiaca para incorporar a casa 
da esquina à da sua sede, acrescentando-lhe um pavimento, de acordo com a planta que 
recebemos. Não será conveniente, entretanto, que se reproduza na fachada lateral 
resultante do acréscimo a empena existente na casa do club, porque isso não daria boa 
solução, uma vez que essa fachada será aberta com janelas. Deverá, portanto, ser 
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estudada uma maneira de fazer o telhado da parte nova tornijar no ângulo da esquina. 
Assim, aguardaremos ou um projeto do club que indique a nova fachada e o respectivo 
telhado ou então uma planta do 2º pavimento que recebemos, a fim de podermos estudar 
o ponto em questão. 
José de Souza Reis (REIS, J. de S. “Obras particulares em Diamantina – Minas”, AET-
I/Diamantina/MG. Cx. de arquivo: 1949 a 1972. Correspondência Recebida e Expedida). 

 

  

  
Figuras 8, 9, 10 e 11. Pedido de ampliação do Clube Acaiaca: planta com proposta de ampliação, fotomontagem simulando o acréscimo de 

mais um andar, situação anterior à incorporação da casa térrea de esquina e obra concluída com incorporação do imóvel contíguo.  
Fonte: ACI/RJ Série Obras, Pasta n.567. Rua Francisco Sá. 

O crescente aumento das demandas impôs o estabelecimento de rotinas de trabalho. Em 1943, a prefeitura 
municipal de Diamantina e o IPHAN assinaram um termo estabelecendo um conjunto de diretrizes para 
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execução de obras públicas e particulares na cidade13. A partir de então, os pedidos já iriam se apresentar 
em folha padrão do 3º Distrito, com cabeçalho informando a cidade, o requerente e o local do imóvel, com 
espaço superior reservado para a petição e fotografia, e campo abaixo, destinado ao despacho 
propriamente dito. À prefeitura competia autorizar, sem análise por parte do ‘Serviço’, as obras de: 

1) Renovação de pinturas externas, desde que se trate de caiação das paredes em cor 
branca ou reproduzindo a cor primitiva. 
2) Renovação de pinturas externas a óleo, desde que se trate dos elementos de madeira, 
tais como balcões, cunhais, cimalhas, beirais e esquadrias e que sejam reproduzidas as 
cores existentes ou as primitivas. 
3) Execução de pintura na parte interna dos prédios. 
4) Reparos e consertos de qualquer natureza nos prédios, uma vez que sejam conservados 
o mais possível os elementos aproveitáveis dos mesmos e quando isso se tornar 
impraticável, sejam utilizados para substituí-los materiais idênticos ou equivalentes aos 
danificados, reproduzindo-lhes exatamente a forma e as dimensões. 
As obras mencionadas acima ficam sujeitas à orientação técnica e à fiscalização 
permanente do Sphan, que poderá solicitar da Prefeitura embargá-las imediata e 
sumariamente, caso verifique que se realizam em desacordo com as normas estabelecidas 
nas alíneas 1. 2 e 4, ou com prejuízo do aspecto tradicional dos prédios

14
. 

                                                           
13 “[...]Art.1º – As obras, serviços e demolições a serem executados na cidade de Diamantina, em prédios de propriedade particular, 

deverão, inicialmente, na forma da legislação vigente, ser requeridos à Prefeitura, que encaminhará o requerimento ao S.P.H.A.N., 
para o necessário exame e parecer. 
§ 1º – Será instruído com três vias de projeto o requerimento para construção, reconstrução, ou reparos que impliquem em 
qualquer modificação essencial do prédio, destinando-se a primeira delas ao peticionário, a segunda á Prefeitura, e a terceira ao 
S.P.H.A.N. 
§ 2º – Dos requerimentos serão fornecidos extratos ao Sr. Representante do S.P.H.A.N., em Diamantina. 
§ 3º – Os projetos que contrariem o Regulamento Geral de Construções no Município de Diamantina, só serão encaminhados ao 
S.P.H.A.N. em casos especiais, a critério do Prefeito. 
§ 4º – Os requerimentos não serão deferidos em desacordo com o parecer do S.P.H.A.N. 
§ 5º – A Prefeitura terá um arquivo independente para os processos de obras e serviços a ela requeridos. 
Art. 2 – O S.P.H.A.N. dará parecer, em duas vias, sobre os projetos que lhe forem encaminhados, destinando-se uma delas à 
Prefeitura, e a outra ao representante do S.P.H.A.N., em Diamantina. 
§ Único – A requerimento de quem tenha legitimo interesse, poderá ser fornecida certidão dos pareceres emitidos pelo S.P.H.A.N. 
Art. 3 – As obras constantes do quadro A, anexo, serão executadas de acordo com a orientação do S.P.H.A.N., independendo, 
porém, de remessa de processo, salvo caso excepcional. 
Art. 4 – Ao que iniciar obra ou serviço, sem o alvará de licença municipal, serão aplicadas as penas de multa, embargo ou 
demolição, alem das sanções estabelecidas no Decreto-lei n. 25, de 25/11/1937, e no Código Penal. 
Art. 5 – Nas obras públicas serão observados os princípios tendentes a preservar o aspecto urbanístico e arquitetônico da cidade, 
com previa audiência do S.P.H.A.N. 
Art. 6 – A Prefeitura Municipal de Diamantina e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional elaborarão o plano de 
urbanismo de Diamantina, em mutuo entendimento. 
Art. 7 – A presente resolução será registrada no S.P.H.A.N. e na Prefeitura Municipal de Diamantina, publicada na “Estrela Polar” e 
na “Voz de Diamantina”, entrando em vigor nesta data. 
Diamantina, 23 de Fevereiro de 1943 
[assinam] Luiz Kubitscheck de Figueiredo. Prefeito Municipal de Diamantina 
Rodrigo M. F. de Andrade. Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”. Ofício da Prefeitura Municipal de 
Diamantina de 23 fev. 1943, ACI/RJ-SO, Pasta 481. Cx.106. 
14

 Quadro A do art. 3 da resolução de 23 de fevereiro de 1943, expedida pelo Prefeito Municipal de Diamantina e pelo Diretor do 
IPHAN. “Obras em prédios de propriedade particular”. ACI/RJ Série Obras, Pasta n.480, Cx. 105, M. 038. 
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Sem que seja possível distinguir com precisão uma linearidade de conceitos ou um gradual estabelecimento 
de regras em cada uma das décadas, vemos que a complexidade e a urgência das solicitações resultaram, 
vez ou outra, em confusões nas atribuições de cada um dos colaboradores. Deste modo, encontramos João 
Brandão opinando favoravelmente sobre a instalação de portas de aço na fachada frontal de imóvel à Rua 
Campos de Carvalho e Rodrigo M. F. de Andrade indagando Sylvio de Vasconcellos sobre despachos já 
autorizados por Brandão Costa, e cujas determinações parecem ir muito além de “pequenos reparos”: 

Prezado Dr. Silvio: 
Acusando recebimento das folhas com despachos exarados pelo Dr. João B. Costa em 8 
requerimentos relativos a obras de iniciativa particular em Diamantina, folhas essas que 
vieram acompanhadas de fotografias elucidativas, venho lembrar-lhe a conveniência de 
solicitar esclarecimentos ao nosso amigo encarregado do serviço naquela cidade sobre o 
seguinte: 
1º) – se foi retirada uma platibanda na casa do Snr. [J. R. de M.], à rua do Amparo, porque 
não se removeram também os ornatos grotescos existentes na parte inferior da fachada 
da casa aludida e que aparecem na respectiva fotografia? Serão de cimento e novos os 
degraus de acesso a porta da mesma casa? 
2º) – não teria sido possível, quando foram autorizadas as obras requeridas na casa do 
Snr. [H. D.], a rua Teófilo Otoni, obter que o proprietário substituísse as vidraças 
impróprias das janelas da fachada principal por vidraças de guilhotina? 
Na expectativa de suas informações ulteriores sobre os assuntos, abraça-o o 
Rodrigo M. F. de Andrade (ANDRADE, R. M. F. de. C. 162 em 18 mar. 1948. ACI/RJ-SO, 
Pasta 521. Rua da Caridade. Grifos nossos). 

Em 1941 a intervenção no cinema local, aprovada pelo IPHAN, se destaca pela profunda descaracterização 
da fachada original. Em sua configuração primitiva, a edificação possuía alpendre com acesso por uma 
escada central, dotada de guarda-corpos em balaústres de madeira. Desde o frontão da cobertura, 
repetiam-se motivos triangulares ornamentados com frisos em madeira. Na reforma, o frontão, transposto 
alguns metros à frente, foi reproduzido com inserção de um óculo, eliminou-se o alpendre e redesenharam-
se integralmente as esquadrias – substituídas por modelos retangulares em ferro, de proporções bastante 
diversas das originalmente encontradas (ver Figuras 12 e 13).  

  
Figuras 12 e 13. Transformação do antigo Cine Trianon: do aspecto primitivo à nova fachada.  

Fonte: ACI/RJ Série Inventário e foto da autora (acima, à direita). 
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Questionado sobre o emprego do concreto na obra, o diretor do IPHAN alegou que “se [...] concordou em 
que se empregasse concreto armado na obra do cinema e, em relação a outras obras, na mesma cidade, 
exige que sejam mantidas as estruturas de madeira e ‘até mesmo a pintura de outras casas velhas’” foi por 
se tratar, do referido edifício, de um “chalet construído em mil novecentos e treze” e que, portanto, poderia 
ser reformado “para o fim que se desejava sem prejuízo para o conjunto arquitetônico de Diamantina, 
desde que se adotasse determinada orientação na reforma”15. Mais do que o emprego de um material 
moderno, o que impressiona na reforma do antigo Cine Trianon é o descarte de sua antiga feição em prol 
de uma radical transformação de sua fachada. 

Como considerações acerca do período inaugural correspondente à gestão de Rodrigo M. F. de Andrade, 
podemos dizer a experiência do IPHAN pode ser avaliada positivamente. Ainda que não tenham sido 
realizados levantamentos e estudos sistemáticos acerca do conjunto urbano e arquitetônico de 
Diamantina, preliminarmente às ações em prol de sua conservação e restauro, o empenho em realizar as 
tarefas gerou profícua documentação – boletins de obra, registros fotográficos, relatórios, ofícios – pode 
ser explorada hoje, convertendo-se em fonte extraordinária de informações sobre a cidade.   Chama a 
atenção, no entanto, a inexistência de um projeto urbanístico de preservação para Diamantina, pois, se 
havia uma concepção central alinhavando as ações – de se preservar a imagem do conjunto –, no cotidiano 
das intervenções, a prática acabou se voltando ao atendimento das necessidades imediatas dos moradores, 
em cada uma das unidades arquitetônicas, sem que, paralelamente, se estabelecessem diretrizes para um 
plano global de intervenção no sítio histórico. 

A INSCRIÇÃO NA LISTA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL E O DESAFIO PERMANENTE DA GESTÃO DO 
BEM CULTURAL  

Exatos sessenta anos após sua inscrição no Livro do Tombo das Belas Artes, a cidade de Diamantina 
encaminhou, em 1998, sua candidatura à Lista do Patrimônio Mundial16. Em convenção realizada em 
dezembro do ano seguinte, a inscrição do centro histórico como conjunto (group of buildings) foi aprovada, 
tendo sido apontados como atributos significativos a originalidade e a integração com a paisagem natural 
circundante, justificando sua entrada também na categoria de paisagem cultural (living cultural landscape), 
conforme os critérios estabelecidos pela Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natura (World Heritage Convention), de 1972 (UNESCO, 1999, p. 207). A decisão ocorreu após 1994, 
momento em que a Unesco reafirmava o propósito de que a Lista refletisse a diversidade cultural e natural 
no âmbito do valor universal excepcional (outstanding universal value).  

Reconhecendo que, na medida em que o visitante se afasta do “centro histórico”, a cidade contemporânea 
emerge mais nitidamente, o comitê responsável pela elaboração do dossiê de Diamantina comentou sobre 
a autenticidade e integridade do conjunto nos seguintes termos: 

Diamantina entrou em declínio a partir do início do século XIX. [...]. Reparos e 
manutenções das construções, usando as mesmas técnicas e os mesmos materiais 
tradicionais fizeram com que a cidade preservasse uma unidade e uma continuidade 
estilística notáveis. [...]  

                                                           
15

 ANDRADE, R. M. F. de. 3º Termo de declaração, em 10 ago. 1942, ACI/RJ-SO, Pasta 480/Cx. 105/M. 038. 
16

 Historic Centre of the Town of Diamantina. Disponível em: < https://whc.unesco.org/en/list/>. Acesso em ago. 2018. 
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O único edifício que prejudica a autenticidade e a integridade de Diamantina é a Catedral, 
reconstruída em 1938 (antes do tombamento), em estilo neo barroco (UNESCO, 1999, 
p.2). 
 

 

 
Figuras 14 e 15. Aspectos do centro histórico com Catedral Metropolitana.  

Fonte: fotos da autora, 2008. 

A singularidade construtiva, as características de implantação de suas igrejas e a coesão do conjunto 
arquitetônico são aspectos também destacados no portal do IPHAN que assinala ainda a existência de três 
obras do Oscar Niemeyer na cidade cuja arquitetura civil tem  

...referência especial pela extrema homogeneidade do seu casario. Possui uma estética 
sóbria, simples, porém refinada se comparada com outras cidades de sua época. Suas 
fachadas são bem geometrizadas e seu padrão foi sistematicamente reproduzido pela 
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cidade, não havendo rupturas estilísticas importantes. Essas edificações apresentam 
evidentes testemunhos da reprodução do modelo cultural de origem portuguesa

17
. 

 

 

  

  

                                                           
17

 Informações extraídas do portal do IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/32>. Acesso em jun. 
2018.  
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Figuras 16 a 21. Vistas de ruas que se encontram dentro do perímetro do tombamento IPHAN. De cima para 

baixo, da esquerda para a direita: Rua do Tijuco, Rua Macau de Baixo, Rua da Glória, Rua São Francisco, 
Rua Macau do Meio, Rua do Burgalhau. Fonte: fotos da autora, 2008. 

Mais uma vez, o critério de excepcionalidade recria o ambiente de cidade “homogênea” que soube 
preservar uma “unidade e continuidade estilísticas notáveis”, onde a exceção fica por conta da escala 
monumental da Catedral Metropolitana. Construída ao final da década de 1930, no entanto, pode-se 
considerar sua caracterização também uma expressão daquele momento no qual a convivência estilística 
era a tônica nas cidades brasileiras. Chama a atenção, no dossiê, a estratégia de, ao mesmo tempo, 
ressaltar a integração do núcleo urbano com a paisagem circundante, e torná-lo divisível em duas partes: 
um “coeso” centro histórico nitidamente separado das bordas onde se distingue a “cidade 
contemporânea”. Fraciona-se assim um todo que é indissociável e indivisível em duas frações temporal e 
formalmente distintas. Sem se referir às transformações ocorridas até então e mesmo aquelas advindas 
após e partir de sua inscrição como patrimônio nacional – como a que exemplificamos na primeira parte 
deste artigo, em igual medida, o argumento sobre a utilização das mesmas técnicas construtivas e materiais 
parece “dividir” as edificações em duas seções: a que está visível a partir do exterior e a que se esconde em 
seu interior (desconhecido). Sem deixar de lado o mérito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional por tudo o que foi possível preservar, conservar e restaurar, é no mínimo instigante observar que 
ainda persiste, no final do século XX, uma leitura de unidade, autenticidade e integridade baseadas em 
critérios puramente estilísticos e formais. Um percurso pelas ruas inscritas no perímetro tombado 
evidencia, no entanto, uma grande diversidade de soluções, técnicas e formas – volumes e implantações –, 
além de notarmos, a partir do perímetro tombado, a cidade avançando sobre a Serra dos Cristais sem que 
tenhamos transposto qualquer linha demarcatória.  
 

No rol das responsabilidades assumidas pelo IPHAN e autoridades responsáveis pelo encaminhamento da 
candidatura estava a implementação de um plano de preservação associado ao Plano Diretor Municipal 
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(1999). Ao final do dossiê, entre as conclusões apresentadas pelo comitê do Icomos Internacional, constava 
a recomendação para que, nas futuras ações, fossem feitos esforços para ampliar a capacidade técnica da 
administração municipal e amplificar sua interação com o IPHAN, bem como com outras instituições. Neste 
sentido, muita expectativa girava em torno da viabilização do Plano Diretor recém-concluído, 
especialmente pelos riscos a que o centro histórico estava submetido. Chamava a atenção ainda para o fato 
da especificidade de Diamantina implicar na percepção não somente da Serra dos Cristais – que emoldura o 
centro histórico –, mas também nas localidades de Extração, Mendanha, Sopa, entre outros distritos que 
são parte integrante de sua história e que se encontram sob sua jurisdição. Em 2010, o Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IEPHA) concluiu o tombamento estadual da Serra dos Cristais 
pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural- CONEP. Neste processo foram delimitadas as áreas de 
tombamento e entorno, sendo definidas as diretrizes para intervenção e ocupação dessas áreas. A Serra 
dos Cristais foi inscrita nos Livro de Tombo n.° I, do tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no 
Livro de Tombo n.° III, do tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou 
Bibliográficos18, ampliando-se, então a proteção legal do monumento natural, a paisagem reconhecida 
como inseparável do Sítio Histórico. 

Oitenta anos após a inscrição de Diamantina como patrimônio nacional e vinte anos após a inscrição do 
conjunto na lista do patrimônio mundial, os desafios em torno da proteção do conjunto edificado são 
novamente postos à prova. A solicitação para um novo dossiê apresentando a efetivação das medidas 
propostas em 1999, as dificuldades em estabelecer ações consoantes e não divergentes, a restrita equipe 
técnica frente ao universo cada vez maior de bens a inventariar demonstram a urgência de novos 
instrumentos e recursos. O cotejamento de dois momentos significativos na trajetória de proteção do 
centro histórico diamantino poderá nos dar pistas importantes sobre as lacunas ainda persistentes, e os 
rumos a tomar no sentido de aprimorarmos a relação entre reflexão teórica e prática no campo da 
conservação e restauro do patrimônio cultural no Brasil. O momento, portanto, nos parece oportuno para 
não deixarmos que a consagração por um esforço bem sucedido nos furte da responsabilidade futura e 
permanente de associar, ao novo plano de gestão do sítio, uma memória criteriosa que não incentive 
omissões, que seja amparo à diversidade e que se alimente da própria experiência para uma reavaliação 
crítica urgente e necessária. 
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Estas reflexões, apresentadas no seminário 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
são produto dos primórdios da pesquisa de pós-doutorado que a autora desenvolve no Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo, junto à linha de pesquisa História do Imaginário. O projeto, entre outros objetivos, visa a 
compreender a contribuição do museólogo e historiador da arte francês Germain Bazin para o fortalecimento do 
imaginário da nação brasileira proposto pelos intelectuais do IPHAN. O entrelaçamento da trajetória do Bazin com o 
Brasil se reconstrói ao longo de várias viagens realizadas pelo francês ao país entre 1945 e 1989, as quais vingaram na 
edição de dois livros fundamentais na historiografia da arte brasileira, L’Architecture Religieuse Baroque au Brésil 
(1956) e Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil (1963), e as suas respectivas traduções ao português. Agente 
fundamental para a divulgação da arte barroca brasileira no continente europeu, Germain Bazin teve o seu trânsito no 
país facilitado pela mediação do IPHAN. Rodrigo Melo Franco de Andrade (primeiro diretor da instituição) colocou a 
disposição do pesquisador recursos variados, além da ajuda dos representantes das regionais do IPHAN, para facilitar 
a sua pesquisa. A história brasileira do Bazin não se limita, todavia, às fortes ligações com o Instituto dirigido por Melo 
Franco de Andrade. Tal trajetória adquire dimensão real mediante a recuperação dos vínculos que o pesquisador 
francês estabelecera com outros protagonistas do cenário cultural do país, entre os quais mencionamos neste 
trabalho Assis Chateaubriand. Nessa conjuntura Germain Bazin produziria pesquisas imprescindíveis sobre o barroco 
brasileiro, superaria vicissitudes para a sua publicação e colaboraria internacionalmente na difusão das produções 
artísticas coloniais do país. 
PALAVRAS-CHAVE: Germain Bazin; IPHAN; Barroco Colonial Brasileiro. 

ABSTRACT: 
These reflections presented at the seminar "80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN)" are the product of the beginnings of the postdoctoral research that the author develops at the Paulista 
Museum of the University of São Paulo, alongside the line of research History of the imaginary. The project, 
among other objectives, aims to understand the contribution of the French museologist and historian of French art 
Germain Bazin, for the strengthening of the imaginary of the Brazilian nation, proposed by IPHAN intellectuals. 
The intertwining of Bazin's trajectory with Brazil is reconstructed in several trips made by the French to the country 
between 1945 and 1989, which avenged the edition of two fundamental books of the historiography of Brazilian 
art, “L'Architecture Religieuse Baroque au Brésil” (1956), “Aleijadinho et la Baroque sculpture au Brésil” (1963) 
and their respective translations into Portuguese. A fundamental agent for the dissemination of Brazilian baroque 
art in the European continent, Germain Bazin had his transit in the country facilitated by the mediation of IPHAN. 
Rodrigo Melo Franco de Andrade (first director of the institution) made available to the researcher various 
resources, in addition to the help of the IPHAN regional representatives, to facilitate his research. However, the 
Brazilian history of Bazin is not limited to the strong ties with the Institute led by Melo Franco de Andrade. This 
trajectory acquires a real dimension through the recovery of the bonds that the French researcher established with 
other protagonists of the cultural scene of the country, among which we can mention Assis Chateaubriand. At this 
juncture Germain Bazin would produce essential research on the Brazilian baroque, overcome the vicissitudes for 
its publication and collaborate internationally in the diffusion of the colonial artistic productions of the country. 
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RESUMEN: 
Estas reflexiones, presentadas en el seminario 80 años del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
(IPHAN), son producto de los primordios de la investigación de postdoctorado que la autora desarrolla en el Museo 
Paulista de la Universidad de São Paulo, junto a la línea de investigación Historia del " imaginaria. El proyecto, entre 
otros objetivos, pretende comprender la contribución del museólogo e historiador del arte francés Germain Bazin para 
el fortalecimiento del imaginario de la nación brasileña propuesto por los intelectuales del IPHAN. El entrelazamiento 
de la trayectoria del Bazin con Brasil se reconstruyó a lo largo de varios viajes realizados por el francés al país entre 
1945 y 1989, que vengaron en la edición de dos libros fundamentales en la historiografía del arte brasileño, 
L'Architecture Religieuse Baroque au Brésil (1956 ) y Aleijadinho et la escultura barroca Bresil au (1963), y sus 
traducciones al portugués. Un agente fundamental para la divulgación del arte barroca brasileño en el continente 
europeo, Germain Bazin tuvo su tránsito en el país facilitado por la mediación del IPHAN. Rodrigo Melo Franco de 
Andrade (primer director de la institución) puso a disposición del investigador recursos variados, además de la ayuda 
de los representantes de las regionales del IPHAN, para facilitar su investigación. La historia brasileña del Bazin no se 
limita, sin embargo, a las fuertes conexiones con el Instituto dirigido por Melo Franco de Andrade. Tal trayectoria 
adquiere dimensión real mediante la recuperación de los vínculos que el investigador francés estableció con otros 
protagonistas del escenario cultural del país, entre los cuales mencionamos en este trabajo Asís Chateaubriand. En esa 
coyuntura Germain Bazin produciría investigaciones imprescindibles sobre el barroco brasileño, superaría vicisitudes 
para su publicación y colaboraría internacionalmente en la difusión de las producciones artísticas coloniales del país. 
PALABRAS-CLAVE: Germain Bazin; IPHAN; Barroco Colonial Brasileño. 
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INTRODUÇÃO 

O francês Germain Bazin (1901-1990) colaborou para referendar internacionalmente a autoridade do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para definir o que era valioso em várias 
expressões artísticas do Brasil, principalmente do denominado “barroco colonial”, termo abrangente que 
considera toda a produção artística da época da colônia, em que o Aleijadinho, figura privilegiada dos 
estudos da instituição, teria realizado a transformação da arte recebida da metrópole  em brasileira. Foi 
Bazin, nas palavras do primeiro diretor do IPHAN, Rodrigo Andrade (1987), “o eminente historiador e crítico 
de arte *...+ *que+ observou, com fundamento, *...+ as manifestações mais barrocas da arquitetura do Brasil” 
(ANDRADE, 1987, p. 76, grifo nosso), elaborando trabalhos de pesquisa que no decorrer de décadas 
permaneceram como referência obrigatória nos estudos sobre arte e arquitetura colonial do país. 

Formado em História da Arte pela Universidade de Paris− Sorbonne, professor em várias casas acadêmicas 
europeias, designado professor na École du Louvre  em 1941, Bazin foi um conspícuo pesquisador entre 
cujos trabalhos, até meados da década de 1940, não figuravam  objetos de estudo fora da Europa. A partir 
dessa época, como consequência das suas recorrentes viagens ao Brasil, dos seus contatos com o IPHAN e 
contando com a amizade de brasileiros que lhe facilitaram o trânsito pelo país, Bazin participaria de 
projetos para a edição de livros dedicados à arquitetura e à escultura colonial brasileira.  

Pelo fato de serem os trabalhos de Bazin fundamentais para o reconhecimento dessas artes em nível 
internacional, surpreendeu-nos o fato de não termos localizado nenhum estudo que tenha se detido com 
profundidade na figura de Germain Bazin e no seu papel de legitimador e difusor dos postulados do IPHAN. 
Sim encontramos trabalhos que reconstroem a sua trajetória profissional na Europa, como os 
desenvolvidos por Gilberte Émile-Mâle, sua sucessora, primeiro no Serviço de pinturas do Louvre e depois 
no Serviço de Restauração de Pinturas dos Museus Nacionais da França, e por Ségolène Bergeon, à sua vez 
sucessora de Émile Mâle.  

Neste artigo recuperamos a trajetória francesa de Bazin e começamos a tecer a sua história brasileira, 
analisando os vínculos que o pesquisador francês estabelecera com outros protagonistas do cenário 
cultural do país e adentrando nos seus projetos editoriais sobre o barroco no Brasil. 

BAZIN NO LOUVRE 

Conforme os escritos de Émile-Mâle e Bergeon, nosso historiador foi um dos colaboradores mais próximos 
do curador-chefe de pinturas do Museu do Louvre, René Huyge. Bazin supervisionaria a partir de 1937 o 
Atelier de restauration des peintures du musée du Louvre1, cujo funcionamento aprimoraria, por meio do 
levantamento das restaurações já realizadas e do registro cuidadoso dos procedimentos a serem aplicados 
à restauração das pinturas.  

Durante os últimos anos da década de 1930 e primeiros da de 1940, Huyge e Bazin empreenderam uma 
ampla campanha de restauração das pinturas do Louvre, apesar do desenrolar da II Guerra Mundial, 
instalando oficinas de restauro em diversos chateaux franceses (Chambord, Sourches, La Palice, Musée de 
Montauban), locais para onde as obras de arte foram levadas ante a iminência da ocupação nazista. Bazin 

                                                           
1 

Huyge seria o responsável por solicitar em 1935 ao então diretor dos Museus Nacionais da França, Henry Verne, a convocação de 
um concurso para escolher os restauradores que comporiam o Atelier de restauration des peintures du musée du Louvre. 
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colaboraria, também durante os anos do pós-guerra, com a comissão de recuperação de obras de arte 
apropriadas pela Alemanha, atuando junto com especialistas dos Estados Unidos (BEWER, 2010, p. 217). 

Como eficiente colaborador de Huyge, Bazin acabaria sucedendo-o no cargo de curador-chefe do Setor de 
Pinturas do Museu do Louvre, entre 1950 e 1965, dando continuidade aos seus critérios moderados de 
intervenção restaurativa. Naquele cargo, Bazin promoveria a reorganização da coleção de obras de arte do 
museu, pesquisaria sobre o seu conjunto e em relação à presença de arte francesa em outras instituições 
museológicas do mundo, alentando exposições sobre tais bens e procurando se informar sobre os métodos 
de restauração aplicados no estrangeiro, a fim de incorporar esses procedimentos no ateliê de restauração 
do Louvre (BERGEON, 2007).  

Em 1966, Bazin começava a fazer parte do Serviço dos Museus Nacionais da França, reportando 
diretamente ao diretor dessa instituição com o objetivo de formar um grupo de restauração independente 
do Setor de Pinturas do Museu do Louvre.  Durante essa gestão de Bazin (1966-1971), à frente da equipe 
que se considera o germe do Serviço de Restauração dos Museus Nacionais franceses, houve 
fortalecimento  da autonomia do serviço ao mesmo tempo que se promoveu a modernização dos métodos 
de intervenção, incentivando parcerias com outros institutos de restauração europeus, tais como o 
Instituto Central de Restauro, em Roma, dirigido por Césare Brandi, ou o Instituto Real do Patrimônio 
Cultural da Bélgica.  

Retirado em 1971 do Serviço, Germain Bazin continuaria sua prolífica produção bibliográfica sobre museus 
e História da Arte, abrangendo um amplo leque de períodos históricos e regiões geográficas, sendo 
convidado por numerosas instituições para dissertar sobre as suas pesquisas e sendo honrado com 
importantes distinções no seu país e no estrangeiro.  

BAZIN E A “REVELAÇÃO” DO BARROCO BRASILEIRO  

Após o reconhecimento do seu afazer profissional europeu, reconstruído sucintamente nos parágrafos 
anteriores, analisamos a experiência brasileira de Bazin, tarefa na qual nos debruçamos a partir do estudo 
da documentação localizada no Conjunto Documental da Série Personalidades do Arquivo Noronha Santos 
do IPHAN, no Rio de Janeiro, e da consulta em diversos jornais nacionais. Com o estudo desses documentos 
definimos  redes de contatos estabelecidas por Bazin no Brasil, não apenas com os membros do órgão 
dedicado ao patrimônio, mas também com figuras proeminentes do ambiente político- cultural brasileiro e 
português. Como consequência da documentação arrolada no Arquivo Noronha Santos, correspondência 
trocada entre Rodrigo Melo Franco de Andrade e Germain Bazin, por exemplo, começamos a destrinçar o  
processo da redação e publicação dos seus livros sobre arte e arquitetura colonial brasileira.  

Bazin esteve no Brasil pela primeira vez em 1945, com o motivo oficial de acompanhar, como “curador-
delegado”, uma exposição sobre pintura contemporânea e arte decorativa francesa realizada no Rio de 
Janeiro e promovida pela Association Française d´Action Artistique (PEINTRES..., 1945), viagem na qual 
seria, segundo as suas palavras, “apresentado” ao barroco brasileiro. Em 28 de agosto daquele ano, 
Germain Bazin chegava ao Rio de Janeiro com o objetivo de supervisar a “Exposição de Arte Francesa” que 
se apresentaria no Ministério de Educação (VIAJANTES, 1945, p. 13), e teria sido essa, ao nosso entender, a 
oportunidade pela qual o historiador francês entrou em contato com as personalidades do IPHAN, 
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indivíduos com os quais com certeza se identificaria dado que orientavam, como ele, esforços para a 
restauração de obras de arte2.  

Oliveira (1990) associa a primeira visita que Bazin realizou ao Mosteiro de São Bento e à igreja da 
Penitência no Rio de Janeiro com a “revelação” que lhe possibilitou conjeturar a existência de um campo de 
estudo praticamente virgem; em 1989, com motivo da sua última viagem ao país, Germain Bazin já tinha 
explicado  “a situação era *na década de 1940+ fabulosa para qualquer pessoa como eu: milhares de igrejas 
ainda não estudadas, à espera de um historiador da arte...” (A AVENTURA..., 1989, grifo nosso). O IPHAN, 
contudo, debruçava-se no estudo da arte colonial no país, tornando aquele campo de pesquisa, intuído por 
Bazin como intacto, um território com dono, pelo menos no âmbito nacional. Mas, se a instituição 
promoveu pesquisas inovadoras em um primeiro momento a partir de pesquisadores estrangeiros que 
trabalhavam na instituição, como os estabelecidos pela historiadora alemã Hanna Levy (NAKAMUTA, 2010; 
BAUMGARTEN, 2008), consolidava estudos e preparava especialistas nacionais no assunto, entre os quais 
destacamos Lygia Martins Costa, também precisava da ação de um mediador internacional de grande 
legitimidade para introduzir, apresentar e promover o Brasil no ambiente dos países que orientavam a 
consagração de arte erudita ocidental. Seguindo uma forma de proceder similar àquela que tinha 
empregado na difusão da arquitetura modernista brasileira através da exposição Brazil Builds3, o IPHAN 
procurava articular as pesquisas dos seus técnicos com a divulgação através de meios internacionais de 
grande visibilidade. Germain Bazin viria ocupar, nesse sentido, um lugar fundamental no projeto de 
divulgação e validação do “barroco colonial” como expressão artística brasileira, nos moldes defendidos 
pelo IPHAN. 

Germain Bazin realizou uma segunda viagem ao Brasil, em agosto de 1946. Nessa oportunidade, 
acompanhado pelos funcionários do IPHAN, “em visita às preciosidades artísticas e históricas de Minas 
Gerais, viajou com destino a Belo Horizonte” (INSPIRAÇÃO..., 1946, p. 5). Segundo as suas manifestações, 
nas cidades mineiras se deslumbrou com “a exuberância dessa arte *que+ é a culminação de uma tradição 
autóctone” (UM NOVO LIVRO..., 1946). Depois de visitar Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas do 
Campo, identificava o patrimônio brasileiro como “o mais rico *da América Latina+” (UM NOVO..., 1946, 
grifo nosso), colocando o Aleijadinho no mesmo patamar dos grandes criadores da cultura ocidental: “um 
dos grandes artistas de nossa civilização” (UM NOVO..., 1946). Bazin também atribuiria aos museus do 
Ouro, em Sabará, e ao da Inconfidência, em Ouro Preto, conhecidos nessa viagem, o título de “santuários 
nacionais”, comparáveis com objetos dos seus estudos na França, como Mont Michel e a Catedral de 
Chartres (UM NOVO..., 1946).  

Retornando ao Rio de Janeiro, depois da “revelação” mineira, Bazin proferiria, na Associação de Imprensa, 
palestras que incluiriam o objeto primordial das suas futuras pesquisas brasileiras: “Inspiração profética na 
arte do Aleijadinho” (CONFERÊNCIAS, 1946, p. 15) era o título de uma das suas apresentações. Nessa 
oportunidade Bazin elogiava o IPHAN como a instituição que “empreendeu o deciframento dos arquivos 
dos conventos e irmandades a fim de constituir a história documentária da arte brasileira” (INSPIRAÇÃO..., 
1946, p. 5). Consta que nessa palestra Bazin palpitava sobre as fontes que poderiam ter inspirado o 
trabalho do Aleijadinho, “uma série de gravuras florentinas executadas nos meados de 1470 que foram, 

                                                           
2
 Sobre os recursos aplicados pelo IPHAN à restauração de obras de arte ver: URIBARREN, Maria Sabina. Contatos e Intercâmbios 

americanos no IPHAN: O Setor de Recuperação de Obras de Arte (1947- 1976). São Paulo: Intermeios, 2016. 
3
 A exposição Brazil Builds – Architecture New and Old, de 1943 no MoMA, com curadoria e organização do catálogo de Philip 

Goodwin e G. E. Kidder Smith, foi elaborada com a assessoria do corpo técnico do IPHAN. 
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aliás, célebres no seu tempo”, e arriscava “o Aleijadinho, procurando documentos sobre o modo de 
representar os profetas – assunto novo para a arte brasileira – teria encontrado essas imagens e nelas teria 
haurido algumas ideias” (INSPIRAÇÃO..., 1946, p. 5). 

OS LIVROS SOBRE O BRASIL 

Datam dessa viagem de 1946 os primeiros sinais de conversações entre Bazin e o IPHAN para escrever dois 
livros sobre a produção barroca no Brasil, um sobre arquitetura e outro sobre o Aleijadinho, projetos que 
vingariam na publicação dos livros L’Architecture Religieuse Baroque au Brésil (1956) e Aleijadinho et la 
sculpture baroque au Brésil (1963). Segundo os documentos por nós analisados, os livros seriam elaborados 
baseados nas pesquisas realizadas por Bazin durante as suas incursões pelo país com a ajuda de 
colaboradores locais que lhe remeteriam informações que ele requereria desde Europa para completar as 
suas análises; as edições  seriam ilustradas com imagens do fotógrafo Marcel Gautherot, francês que 
prestava serviços para o IPHAN.  

Consciente da valia que a sua contribuição podia ter, Bazin, ao ser entrevistado por jornal carioca, 
declarava como, através de seu trabalho sobre planejado livro sobre o Aleijadinho, o artista mineiro 
entraria na História Geral da Arte, “pois só se conhece até hoje o artista no Brasil e na Argentina e é para 
mim profundamente desvanecedora a tarefa de realizar o referido estudo e apresentação” (UM NOVO 
LIVRO..., 1946). Com o seu trabalho, Germain Bazin afiançaria o lustro do mito do Aleijadinho com a sua 
própria aura de representante do Louvre, o IPHAN era consciente disso e lhe forneceu os recursos dos 
quais dispunha. 

No interregno entre a sua segunda e terceira viagem ao Brasil, Bazin pesquisou sobre as gravuras que, 
entendia, podiam ter influenciado a arte do Aleijadinho. Tendo iniciado essa pesquisa na França, Bazin 
viajava ao Porto, em agosto de 1948, à procura de fontes que demonstrassem possíveis articulações entre a 
arte brasileira e portuguesa. Em Portugal, Bazin entrou em contato com os historiadores Reynaldo dos 
Santos4 e Robert Smith5 , e participou de discussões para a organização do Congresso Internacional de 
História de Arte, em Lisboa em 1949, evento no qual se pretendia dissertar sobre a arte barroca brasileira 
(BAZIN, 18 de agosto de 1948). 

Foi com o português  dos Santos que Bazin conseguiria um parceiro que o introduzisse nos ambientes de 
pesquisa peninsulares nos quais se nutriu com percepções daquilo que poderia ter influenciado a partir da 
Europa a arte barroca do Brasil. Bazin identificava, por exemplo, o trabalho de diversos artífices espanhóis 
como Alonso Berruguete, ou Martínez Montañés, cujas esculturas de Cristo o estudioso francês citou nos 
seus trabalhos sobre o Aleijadinho (O ALEIJADINHO...,  1971, p. 268- 273). Entusiasmado com as suas 
pesquisas, Bazin comunicava ao diretor Rodrigo que estava encontrando “coisas interessantes” em 
Portugal. Algumas, seriam, segundo o historiador, a origem de certas formas brasileiras, e ele, por outro 

                                                           
4
 Reynaldo dos Santos (1880-1970) foi um médico, pedagogo, cientista, escritor, historiador e crítico de arte português. Publicou 

pela Editora Plon, a mesma que publicou o livro de Bazin sobre a arquitetura barroca, os livros L´art portugais (1938) e L´art 
portugais: architecture, sculpture et peinture (1952). 
5 

Robert Chester Smith (1912-1975), pioneiro nos estudos sobre as artes coloniais do país. Smith, diretor adjunto da Fundação 
Hispânica da Biblioteca do Congresso de Washington, Estados Unidos, realizaria trabalhos inovadores sobre o assunto que foram 
publicados em revistas nacionais e estrangeiras. 
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lado, destacava que “aspetos da arte brasileira são inteiramente originais, *ilegível+, e o Aleijadinho guarda 
a maior das originalidades!: a da genialidade!” (BAZIN, 18 de agosto de 1948). Naquela carta, Bazin avisou 
que em setembro começaria a sua terceira viagem ao Brasil e salientava que gostaria de receber 
rapidamente os elementos que ainda precisava para escrever uma monografia sobre La sculpture baroque 
brasilien et l´Aleijadinho, notadamente as fotos de Gautherot.  

A viagem de 1948 foi realizada a convite dos Diários Associados, importante conglomerado de mídia 
brasileira, e tinha como uma das suas finalidades o compromisso de Bazin ministrar uma série de palestras 
sobre pintura e museus no Museu de Arte de São Paulo (INFLUENCIA..., 1948, p. 3); entrava em cena então 
aquele que seria um dos patrocinadores do trabalho brasileiro de Bazin: Assis Chateaubriand. Com uma 
agenda na qual também se destacavam outros compromissos como palestrante no Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, Bazin divulgava por O Jornal, periódico dos Diários Associados, que aproveitaria a oportunidade 
para progredir nas suas pesquisas sobre “escultura barroca” (BASTANTE..., 1948, p. 1). Durante a sua 
permanência em São Paulo, continuou seu contato epistolar com Rodrigo Melo Franco de Andrade, com 
quem comentava como o chefe da regional, Luís Saia, o tinha acompanhado ao realizar visitas aos redores 
da cidade. Depois de analisar o acervo da regional do IPHAN, o estudioso francês separaria 130 fotografias 
das quais requeria cópias que lhe seriam úteis para dar continuidade às suas análises para os livros.  

Da capital paulista, Bazin transmitia ao diretor Rodrigo seu desejo de se encontrar no Rio de Janeiro com 
Dom Clemente da Silva Nigra para juntos analisarem alguns aspetos do mosteiro carioca de São Bento, e os 
trabalhos de Frei Domingos da Conceição da Silva, os de Simão da Cunha e de Frei Agostinho de Jesus. Na 
mesma missiva, Bazin não deixava de aproveitar a oportunidade para trocar impressões com Melo Franco 
de Andrade: “eu acho que a Santa Gertrudes e a Santa Brigitte de São Bento são as obras mestres da arte 
brasileira, prévias [temporalmente] ao Aleijadinho. Portugal não se mostra igual de magistral” (BAZIN, 9 de 
setembro de 1948, grifo nosso), e continuava com suas comparações entre o observado em Portugal e o 
visto no Brasil: “Vi em Aveiro a ‘Fuga de Egito’ semelhante àquela de São Bento. Esta, de Aveiro, é 
excepcional, ainda para a arte portuguesa, e eu acredito que aquela de São Bento não é autóctone” (BAZIN, 
carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade, 9 de setembro de 1948).  

Ainda nessa viagem, Bazin visitava Minas Gerais, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, locais nos quais, do 
mesmo jeito que fizera em São Paulo, tirava ele próprio fotografias e escolhia imagens localizadas nas 
regionais do IPHAN, que podiam ajudá-lo nas suas reflexões. Os representantes do IPHAN na Bahia e em 
Pernambuco, Godofredo Filho e Ayrton de Almeida Carvalho, receberiam o estudioso francês, que 
separaria ali também imagens das obras de arte e dos principais monumentos já identificados pelo IPHAN 
como valiosos.  

De regresso na França, no final de 1948, Bazin reiniciava as comunicações com o IPHAN e reforçava o 
desejo de receber, agora, não apenas as fotografias que Gautherot ainda não lhe mandara, mas as cópias 
das fotografias que ele mesmo escolheu nas suas incursões brasileiras, destacando que desejava começar a 
organizar o seu trabalho sobre o Brasil assim que pudesse, com as imagens do observado no país ainda 
frescas na memória. O diretor Rodrigo, ciente da urgência de Bazin para obter as fotografias, respondia: 
“Não precisarei dizer-lhe da viva simpatia com que aguardamos a publicação desse seu livro, na certeza de 
que ele nos proporcionará uma visão altamente autorizada das características de nossa arte tradicional” 
(ANDRADE, Carta a Germain Bazin, 4 de março de 1949). 
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Era essa, “a visão autorizada” de um expert em artes o que requeria o Brasil do estudioso francês, embora 
não lhe fornecesse de forma eficiente os recursos necessários para as suas análises. Assim, em 1 de julho 
de 1949, Bazin continuava reclamando a remessa das fotografias sobre o Brasil, comentando com o diretor 
do IPHAN que tinha acionado alguns “contatos” no Brasil para agilizarem a aprovação por parte do ministro 
de educação, Clemente Mariani, de uma verba para a publicação dos livros  (BAZIN, Carta a Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, 1 de julho de 1949). 

O diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, justificava, na carta de resposta: 

A demora foi a princípio, motivada por certa dificuldade que o Ministro Mariani teve para 
ajustar o pagamento pretendido com as verbas ordinárias do orçamento da despesa 
pública. Vencido, entretanto, esse embaraço, as formalidades da rotina burocrática tem 
retardado irritantemente a marcha do processo [...] Creia, porém, que estamos 
sinceramente empenhados em lhe enviar, logo que tivermos os meios necessários, todas 
as fotografias incluídas nas listas que o caro amigo nos deixou, tanto relativas a Minas, 
quanto a Bahia, a Pernambuco, Pará, Espírito Santo e Rio de Janeiro (ANDRADE, Carta a 
Germain Bazin, 20 de julho de 1949). 

A carência econômica que marcava a gestão de Melo Franco de Andrade já tem sido destacada por outros 
estudiosos, todavia percebemos que, enquanto se economizavam os recursos para realizar as cópias das 
fotografias concernentes à Bahia, ao Recife e ao Rio de Janeiro para os livros de Bazin, as imagens sobre 
Minas Gerais foram enviadas à sede do IPHAN em janeiro de 1949 (OFÍCIO..., 1949), situação que nos leva a 
pensar como, ante a dificuldade de fornecer as cópias de todas as fotografias requeridas pelo estudioso 
francês, teria existido a aplicação de recursos, e esforços, extraordinários para disponibilizar, pelo menos, 
aquelas relativas ao barroco mineiro, parcela artística destacada pelos estudos desenvolvidos pelo IPHAN. 

Ainda sem ter obtido as imagens desejadas, em outubro de 1949, Bazin viajava a Pernambuco e Alagoas, 
novamente a convite dos Diários Associados, conglomerado com o qual tinha-se comprometido no sentido 
de fornecer, para ser publicada com exclusividade, toda a sua produção sobre arte brasileira. Pela quarta 
vez no país era apresentado em um artigo por jornalista de O Jornal, que o acompanhava nas viagens 
realizadas pela linha aérea Cruzeiro do Sul, como “uma das maiores autoridades em arte religiosa no 
mundo inteiro” (FRUTO..., 1949). 

O curador do Louvre comentava nessa oportunidade que as viagens anteriores foram apressadas, “sem 
tempo para observações mais profundas”, e o jornalista completava: 

Agora, no entanto, tendo vindo ao Rio de Janeiro em missão cultural do governo francês 
para inaugurar uma exposição de pintores impressionistas modernos de sua terra, o 
diretor dos Diários Associados convidou-o para completar a visita de estudos, que 
interrompera no ano passado (FRUTO..., 1949). 

Bazin realizou antes de retornar a Paris, uma entrevista com Clemente Mariani na qual o ministro prometia 
destinar verba para os livros sobre o Barroco. A ajuda econômica foi liberada finalmente, fazendo com que 
em março de 1950, Andrade comunicasse a Bazin o envio à França de parte das fotografias das regionais 
solicitadas. Aquelas que dependiam do Distrito de Pernambuco, todavia, seriam enviadas uma vez que 
Carvalho as tivesse remetido ao Rio de Janeiro, já que o representante alegava a impossibilidade de fazê-las 
ante a falta de recursos técnicos locais.  
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Durante os dois anos seguintes, Bazin tentaria conciliar as suas tarefas como curador-chefe do Louvre com 
a escrita dos livros sobre o Brasil, e em outubro de 1952 informava que estava prestes a concluir os livros 
(BAZIN, Carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade, 4 de outubro de 1952). Começava então a procura de 
meios para financiar as publicações. Nota publicada no Diário Carioca, de 12 de julho de 1953, noticiava 
que Bazin tinha finalizado a redação de livro dedicado “a arte barroca do Brasil”, e nesse jornal ainda o 
jornalista Antônio Bento explicava “publicado em Paris, o livro lançará na circulação internacional o barroco 
Brasileiro” (GERMAIN..., 1953). Fica claro, por esta e outras notícias divulgadas em jornais do país, que a 
concretização da publicação dos livros se encontrava em mãos de Rodrigo Melo Franco de Andrade  e que 
se desejava que o lançamento se realizasse em um local central para a cultura ocidental. Bento se 
perguntava, todavia “resta saber se ao nosso caro Rodrigo M. F. de Andrade serão fornecidos os meios 
necessários ao custeio condigno da edição, que terá centenas de ilustrações” (GERMAIN..., 1953). 

Em março do ano seguinte, segundo consta em matéria novamente de autoria de Bento, o presidente 
Getúlio Vargas, enviaria a Paris 5 milhões de francos destinados à publicação que Bazin realizara sobre a 
arquitetura barroca do país (GERMAIN..., 1954). O primeiro volume de  L’Architecture Religieuse Baroque 
au Brésil, terminou de ser impresso em 25 de maio de 1956, em Paris, pela Editora Plon, em conjunto com 
o Museu de Arte de São Paulo, o que confirma a participação ativa de Chateaubriand na concretização do 
projeto. 

Lourival Gomes Machado ao resenhar o livro destacava: 

Como é esse o primeiro trabalho sobre o assunto, tentando ser o mais completo e, ao 
mesmo tempo, o mais exato e o mais penetrante possível, logo se percebe que o livro 
passará a representar obra de forçosa consulta a quantos concordem ou discordem, e 
principalmente a estes últimos. 

Defeitos terá, como tudo de humano [...]  Aqui, portanto, só se dirá da importância para o 
estudo da arte brasileira, desse livro que, completando os notáveis trabalhos 
monográficos (entre tantos) de um Lucio Costa, um Paulo Santos, um Silvio de 
Vasconcelos, um Ayrton de Carvalho, nos oferece, pela primeira vez, uma visão conjunta 
do mais alto título de que dispomos para figurar na história da cultura ocidental 
(MACHADO, 1956, p. 2).  

Em 1958, Machado resenhava o segundo volume do livro de Bazin sobre a arquitetura, impresso em 
novembro desse ano. Confirmando algumas críticas realizadas no Brasil à produção do estudioso francês, 
Machado vaticinava, como de fato aconteceu, que o livro permaneceria por muito tempo “como o 
repertório indispensável e único da nossa história da arte considerada em todo o período colonial” 
(MACHADO, 1959). Nesse comentário ao trabalho de Bazin, Gomes Machado explanava detalhadamente 
sobre as produções nacionais que analisavam o barroco do Brasil e salientava, principalmente, a parte que 
correspondia ao IPHAN em tal empreitada. Consideramos, em relação à força das palavras de Gomes 
Machado, que elas fortaleciam a estratégia de mostrar  o trabalho do IPHAN vinculado a nomes legítimos 
internacionalmente como o de Bazin; e nos perguntamos se não seria também um reconhecimento ao 
instituto,  diante da proeminência que tinha assumido Assis Chateaubriand no projeto: o próprio Germain 
Bazin elogiava no seu livro como o dono dos Diários Associados tinha sido peça fundamental para que este 
fosse publicado: 
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O leitor deve tomar conhecimento de tudo o que a edição deste livro, de publicação 
dispendiosa, deve à atenção do finado Presidente Getúlio Vargas e à ação pessoal do 
Senador Assis Chateaubriand, cujas iniciativas, fecundas em todos os campos, são 
incontáveis [...] Foi graças à sua intervenção pessoal e ao apoio do Museu de Arte de São 
Paulo que esta obra conseguiu ser publicada com toda a riqueza de documentação que a 
grandeza do assunto exige (BAZIN, 1983, p. 18). 

O diretor do IPHAN e o presidente dos Diários Associados compartilhavam circuitos sociais e profissionais, 
Chateaubriand era amigo de Afrânio de Melo Franco, tio do diretor Rodrigo, e este último foi diretor do 
primeiro jornal propriedade de Chateaubriand6, O Jornal. Assim, entendemos que Germain Bazin teve o seu 
trânsito no Brasil facilitado pela mediação do IPHAN no plano das pesquisas, e de Assis Chateaubriand em 
aspectos que requeriam a aplicação de recursos econômicos para viabilizar as publicações, em uma ação 
sinérgica que combinou o melhor das duas partes.  

Em relação à primeira afirmação, Bazin lembrava no prefácio do livro sobre arquitetura as expedições 
fatigantes que os representantes de cada distrito do IPHAN organizaram para que ele descobrisse as 
“maravilhas da arte barroca” em seu percurso de “ardente busca intelectual”. O fato que se tenha 
concretizado a publicação do livro sobre a arquitetura barroca do Brasil (1956- 1958) anos antes daquele 
relacionado ao Aleijadinho (1963), faz refletir sobre como a valorização da arquitetura defendida pela 
posição hegemônica dos arquitetos do IPHAN deve ter ecoando nesse projeto bibliográfico da instituição 
em nível mundial. Se bem Bazin realizava manifestações positivas nos jornais sobre a arquitetura brasileira, 
ao momento de comentar especificamente os seus projetos bibliográficos em relação ao barroco do país, 
percebe-se que a menina dos seus olhos era prioritariamente a escultura, fazendo menção nas entrevistas 
principalmente ao livro que dedicaria ao Aleijadinho (BASTANTE..., 1948, p. 1). Já sobre o suporte recebido 
por Chateaubriand, Bazin não hesitava em reconhecer naquele prefácio citado como foi beneficiado “pelos 
meios colocados à minha disposição pelos diretores dos Diários Associados”.  Com circulação privilegiada 
em Paris e com os meios necessários para divulgar assuntos de seu interesse no Brasil, tal vez incentivado 
pelo seu antigo funcionário Rodrigo Melo Franco de Andrade, Chateaubriand seria também peça 
fundamental para o patrocínio da publicação do livro Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil, em 
1963, juntamente com o banqueiro Walter de Moreira Sales (Tribuna da Imprensa, 23 de abril de 1963, p. 
6) e a Sociedade de Estudos Pedro II (PAPA..., p. 1).  

ALGUMAS REFLEXÕES 

A reconstrução da história da edição dos livros sobre o barroco brasileiro de Bazin permite perceber que foi 
um projeto dilatado, atravessado por dificuldades de ordem pessoal e institucional de ambos os lados. 
Todas essas variadas vicissitudes contribuíram para que o primeiro dos livros, sobre arquitetura, pudesse 
ser publicado apenas 10 anos depois do início do projeto. 

Os livros de Bazin seriam traduzidos para o português e publicados no Brasil apenas em 1971 e 1983, 
ambos pela Editora Record, mais um dado que nos permite entender o caráter internacional do projeto na 
sua origem. O cargo central de Bazin no maior museu de arte do mundo, suas redes internacionais de 
contatos e a condição de historiador da arte foram certamente aspectos decisivos para essa projeção, 
capitais que certamente não escaparam ao diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade e à sua capacidade de 

                                                           
6
 Devo esta informação à Profa. Dra. Maria Lucia Bressan Pinheiro. 
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fazer frutificar, com escassíssimos recursos económicos e amplas redes de contatos, projetos destinados a 
evidenciar as riquezas artísticas do país. 

Entre os partícipes das redes de contatos de Rodrigo Melo Franco, seria Assis Chateaubriand quem 
forneceria os recursos necessários para que o projeto editorial dos livros de Bazin vingassem. Uma das 
principais figuras públicas do Brasil das décadas de 1940 a 1960, Chateaubriand também saberia angariar 
para seus projetos a colaboração do especialista francês, quem além de pronunciar palestras no Museu de 
São Paulo, colaboraria para expor na França, por exemplo, obras de arte daquele museu. 
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RESUMO: 
O texto tem como objetivo discutir a valorização de sítios urbanos como referência cultural, isto é, como bens 
“portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, 
conforme estabelecido no Artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Para isso, apresenta dados que demonstram a 
permanência dos modos de valoração de sítios urbanos em diferentes períodos da história da preservação no Brasil, 
mantendo sempre a aferição dos valores de patrimônio relacionada aos estilos consagrados pela historiografia e às 
qualidades arquitetônicas. Ignora-se, com isso, outras possibilidades de valorização das cidades que incluam outros 
grupos sociais como merecedores de terem seus sítios considerados na proteção pelo Estado. A partir das teorias de 
Maurice Halbwachs, tem-se como hipóteses da permanência dos modos de aferição dos sítios urbanos, que a ação 
inicial do IPHAN construiu um quadro social de memória, que corresponde a uma imagem do valor de patrimônio 
associada as qualidades estilísticas dos sítios. Com isso, as representações do Brasil escolhidas pelos arquitetos do 
SPHAN, hoje IPHAN, condicionam o que o autor entende ser uma memória social, no caso uma memória do valor de 
patrimônio urbano brasileiro. Finalmente é discutida a preservação de favelas como referências culturais de seus 
moradores, por meio dos instrumentos legais do IPHAN, especialmente o tombamento, como modo de contribuir 
para a construção de um novo quadro social de memória.  
PALAVRAS-CHAVE: referência cultural; sítios urbanos; favelas; preservação; memória social. 

ABSTRACT:  
The text aims to discuss the valuation of urban sites as cultural reference – as reference to identity, action, and 
memory of the different groups of Brazilian society, as established in the Article 216 of the Federal Constitution of 
1988. For this, it presents information’s that demonstrate the permanence of the ways of valuation of urban sites in 
different periods of the history of preservation in Brazil, always keeping the values of heritage related to recognized 
styles and architectural qualities. Therefore, other possibilities of valuation of the cities that include other social groups 
as deserving to have their sites considered in the protection by the State are not considered. Using theories of Maurice 
Halbwachs, one can have as a hypothesis that the permanence of valuation methods of urban sites is a consequence of 
the action of IPHAN that built a social memory frame, which corresponds to an image of the heritage value is 
associated, always considering the stylistic qualities of the sites. The representations of Brazil chosen by the architects 
of SPHAN, IHAN nowadays, condition what the author considers to be a social memory, in this case a memory of the 
value of Brazilian urban heritage. Finally, the preservation of favelas (shantytowns) as cultural references of their 
inhabitants is brought to discussion, through IPHAN legal instruments, as a way to contribute to the construction of a 
new social memory. 
KEYWORDS: cultural reference; urban heritage; shantytowns; preservation; social memory. 
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RESUMEN: 
El texto tiene como objetivo discutir la valuación de sitios urbanos como referencia cultural –  como bienes "portadores 
de referencia a la identidad, a la acción, a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña", 
conforme establecido en el Artículo 216 de la Constitución Federal de 1988. Presenta datos que demuestran la 
permanencia de los modos de valoración de sitios urbanos en diferentes períodos de la historia de la preservación en 
Brasil, manteniendo siempre la valoración de lo patrimonio relacionados a los estilos consagrados por la historiografía. 
Se ignora otras posibilidades de valorización de las ciudades que incluyan otros grupos sociales como merecedores de 
tener sus sitios considerados en la protección por el Estado. A partir de las teorías de Maurice Halbwachs, se tiene 
como hipótesis de la permanencia de los modos de valuación de los sitios urbanos, que la acción inicial del IPHAN 
construyó un “cuadro social de memoria”, que corresponde a una imagen del valor de patrimonio asociado a las 
cualidades estilísticas sitios. Con ello, las representaciones de Brasil elegidas por los arquitectos del SPHAN, hoy IPHAN, 
condicionan lo que el autor entiende ser una memoria social, en el caso una memoria del valor de patrimonio urbano 
brasileño. Finalmente se discute la preservación de las favelas como referencias culturales de sus habitantes, a través 
de los instrumentos legales del IPHAN, especialmente el “tombamento” (clasificación), como modo de contribuir a la 
construcción de un nuevo “cuadro social de memoria”. 
PALABRAS CLAVE: referencia cultural; sitios urbanos; barrios pobres; conservación; memoria social. 
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PELA VALORIZAÇÃO DAS CIDADES COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

Este texto tem como objetivo discutir a valorização de sítios urbanos como referência cultural, isto 
é, como bens “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira”, conforme estabelecido no Artigo 216 da Constituição Federal 
de 1988. A discussão proposta no V Enanparq justifica-se pela importância dos arquitetos e 
urbanistas na construção de valores de patrimônio, levando em conta estilos e qualidades 
arquitetônicas, segundo a historiografia mundialmente consagrada da arquitetura. Embora o 
movimento modernista, iniciado na década de 1920 e constituído como um movimento social pelo 
reconhecimento de uma identidade nacional, tenha contado com a participação de intelectuais de 
diferentes áreas de formação – quando a preservação do patrimônio cultural no Brasil foi 
institucionalizada, em 1937, com a criação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), então Serviço, SPHAN, – foram os arquitetos daquele Serviço os principais agentes 
modernistas da identificação e proteção de bens culturais. Durante anos, imóveis e sítios urbanos 
do período colonial foram protegidos como referência da identidade nacional por eles idealizada. 
Segundo teoria proposta por Maurice Halbwachs, pode-se considerar que essa ação construiu um 
quadro social de memória, que corresponde a uma imagem do valor de patrimônio associada às 
qualidades estilísticas das cidades históricas e de outros bens. Com isso, as representações do 
Brasil escolhidas pelos arquitetos do SPHAN condicionam o que o referido autor entende ser uma 
memória social, no caso uma memória do valor de patrimônio arquitetônico e urbanístico 
brasileiro.  

A CONSTRUÇÃO DO QUADRO SOCIAL DE MEMÓRIA 

Para os modernistas a produção de uma arte nacional moderna deveria ser inspirada nas origens 
da cultura brasileira, identificada na riqueza da arte e arquitetura de Minas Gerais. Tratava-se do 
“abrasileiramento” da cultura trazida de Portugal. Segundo Lucio Costa “a arquitetura popular 
brasileira *colonial+ é o resultado do ‘amolecimento’ e da simplificação das construções que eram 
feitas na Metrópole” (COSTA, 1937, p. 91). Esses imóveis seriam representantes da primeira 
expressão “autenticamente” brasileira, com a marca de uma civilização nacional, que associava a 
cultura da metrópole à força de um Brasil mestiço, com a participação dos três grupos formadores 
da nação: portugueses, africanos e indígenas. Os intelectuais modernistas buscavam, assim, 
valorizar a cultura brasileira a partir da dinâmica estabelecida no processo de colonização, 
criticando o Brasil “europeizado” do século XIX e valorizando os traços primitivos da cultura 
brasileira do século XVIII. Em última análise, entendiam que, no Brasil, já havia uma cultura 
própria, identificada nas “obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita”, conforme 
termos de Mário de Andrade no Anteprojeto de Lei para o Funcionamento do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1936, não se limitando à mera importação de estilos 
e técnicas da metrópole.1 

1
 O Anteprojeto de Lei, de Mário de Andrade, foi elaborado a pedido do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema e está 

publicado, como anexo, no livro da SPHAN/Pró-Memória, Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória, 
de 1980.   
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Estudos como o de Silvana Rubino (1996) e o de Marcia Chuva (2009) mostram que na gestão de 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, de 1937 a 1967, o critério de valorização adotado pela 
instituição não mudou, com predominância da proteção de bens arquitetônicos. Segundo Rubino, 
foram 689 tombamentos no período, dentre os quais 645 eram bens arquitetônicos, incluindo 
centros históricos, conjuntos urbanos, igrejas, capelas, conventos, passos, oratórios públicos, 
casas nobres, solares, sobrados, prédios, chácaras, engenhos, palácios, palacetes, paços 
municipais, casas de câmara e cadeia, chafarizes, aquedutos, pontes, fortalezas e fortes. Ela 
registra, ainda, que, entre os 689 tombamentos, 523 são comprovadamente de bens do século 
XVIII ou anterior, isto é, 75,90% são de arquitetura ou sítios urbanos do período colonial. Esses 
bens situam-se, principalmente, em Minas Gerais, mas quase todos os estados brasileiros tiveram 
bens tombados com as características descritas.   

Chuva, que estudou os primeiros anos das práticas do SPHAN no período nacionalista do Estado 
Novo, mostra que o governo de Getúlio Vargas não apenas materializou no território brasileiro 
uma ideia de valor de patrimônio com os seus tombamentos, mas investiu na produção de 
conhecimento sobre a arquitetura colonial brasileira e na sua veiculação por meio de publicações. 
Além disso, o Serviço contou também com uma rede de profissionais voluntários em diferentes 
estados brasileiros, engajados na causa de construção de uma identidade nacional, o que também 
contribuiu para a constituição um quadro social de memória, composto por representações do 
Brasil escolhidas pelos arquitetos da instituição.  

MEMÓRIA SOCIAL E A PERMANÊNCIA DE SEUS QUADROS 

Nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, o termo memória é um conceito fundamental. Embora 
a história do conceito esteja relacionada a uma longa duração, envolvendo modos de transmissão 
desde antes da escrita, conforme nos relata o historiador Jaques Le Goff (1984), a sua formulação 
contemporânea pode ser mais bem mapeada a partir das obras de Henri Bergson e Maurice 
Halbwachs. Destaca-se, nessa formulação, Halbwachs por causa de seu “Quadros Sociais da 
Memória” (Les Cadres Sociaux de la Mémoire), publicado em Paris, no Anuário Sociológico 
(L'Année Sociologique), em 1925, e editado na forma de livro, em 1952; e do livro A Memória 
Coletiva (La Mémoire Collective), editado na França, em 1950, referência na compreensão da 
memória em suas categorias individual, coletiva, social e/ou histórica. 

Para Halbwachs, a memória de cada homem é sempre coletiva e socialmente construída, porque 
ele não está só e de alguma maneira participa da vida de um ou mais grupos sociais. Os 
pensamentos são, para ele, permeados por lembranças e imagens exteriores, muitas nunca vistas 
ou vividas, mas apenas repassadas por familiares e pessoas do convívio coletivo. Segundo o autor, 
desde a infância, o homem é alimentado com informações que o antecederam e que usa para 
entender o mundo e com ele interagir; logo, são as fontes de identificação que alimentam 
lembranças e que situam o homem no grupo e na sociedade. Resumidamente, para Halbwachs, a 
memória é uma faculdade humana nutrida, em parte, de informações e repertórios que 
antecederam o nascimento das pessoas.  
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A partir daí Halbwachs estabelece uma divisão entre a memória coletiva e a memória social. A 
memória coletiva é mais restrita aos grupos, alimentando-se das suas referências, como as 
lembranças de família, das comunidades religiosas e das associações corporativas. As memórias 
coletivas são as memórias que mantêm vivas as tradições, os comportamentos e as crenças. A 
memória social, também chamada de memória histórica, é alimentada por construções 
intencionais que estabelecem uma lembrança comum entre grupos sociais não diretamente 
interativos, criando um elo entre eles. O autor refere-se ao uso dessa memória para a construção 
da nação, apoiando-se geralmente nos “acontecimentos mais importantes que modificaram a vida 
de uma nação” (HALBWACHS, 1990, p. 78). Esses acontecimentos, que também podem ser 
monumentos, imóveis ou sítios urbanos, servem para criar uma identidade entre os indivíduos 
que, mesmo distantes, devem sentir-se membros da nação.  A memória social é, portanto, mais 
abrangente que a memória coletiva, porque é compreendida como um pensamento autônomo 
que transcendente aos grupos. Para tanto, exige outras formas de perpetuação, como as 
instituições. Também, segundo Halbwachs a memória social e a coletiva sustentam-se nos quadros 
sociais da memória que servem de referência para trazer à lembrança temas ou assuntos relativos 
a uma coletividade.   

Ainda que suas contribuições teóricas datem das primeiras décadas do século XX e já tenham sido 
alvo de diversas revisões por teóricos que compreendem que Halbwachs não vê na memória social 
uma imposição ou uma violência simbólica, ele permanece como um referencial atual, quando 
observados critérios, ainda em uso, de valoração dos sítios urbanos; critérios esses muito 
próximos ao que foi formulado para criação da memória nacional no Brasil, no âmbito do projeto 
nacionalista dos modernistas do SPHAN. 

Estudos de períodos subsequentes, da década de 1970 em diante, mostram como essa ideia dos 
intelectuais modernistas para construção de uma identidade nacional foi incorporada à memória 
dos brasileiros, mesmo quando novas políticas foram adotadas.2 Os critérios de valorização com 
base nos estilos e qualidades arquitetônicos e da uniformidade urbana se mantiveram no período 
em que o patrimônio cultural entrou na agenda do desenvolvimento regional do governo militar 
da ditadura iniciada em 1964, e após a adoção do conceito de referência cultural na Constituição 
de 1988.  

Na década de 1970, foi criado o Programa das Cidades Históricas do Nordeste (PCH) para o 
financiamento de obras de conservação, restauração e agenciamento de centros históricos, com o 
incentivo à descentralização das ações de preservação, entendendo o patrimônio como um 
estímulo à indústria do turismo. Os estudos a respeito desse momento constatam a manutenção 
dos critérios iniciais da preservação, buscando proteger no território brasileiro sítios urbanos e 
imóveis que se assemelhassem à arquitetura colonial mineira. A esse respeito, Marcia Sant’Anna, 
ao analisar a ação do PCH, refere-se a um de seus primeiros documentos, de 1972, em que eram 
previstos investimentos em apenas 10 cidades nordestinas, consideradas como “cidade barrocas”, 

2
 A esse respeito ver Motta (2000 e 2107). 
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importantes por suas características coloniais, “o que revela uma visão ainda bastante presa ao 
valor artístico como principal critério de seleção” (SANT’ANA, 1995, p. 161).3 Esse critério, que 
também orientou os tombamentos do IPHAN na década de 1970, não considerava os sítios 
configurados por um casario art-déco popular, típico do Nordeste, marcados por um casario com 
frontões em formas geométricas coloridas.  

Também na década de 1970 surgiram demandas pela preservação de prédios e sítios urbanos 
feitas pelas comunidades organizadas e por associações profissionais. Além de acreditarem que a 
preservação seria capaz de manter viva a história das cidades, entendiam que poderia servir no 
combate à especulação imobiliária, um dos principais motores da economia do período militar e 
responsável pela destruição de áreas antigas para construção de prédios altos. Grande parte dos 
pedidos e sítios tinham características ecléticas, o que levou o IPHAN a incluir outros estilos como 
valores passíveis de preservação, como o ecletismo, antes criticados por serem identificados com 
o Brasil “europeizado” do século XIX. No entanto, as qualidades arquitetônicas e uniformidade
urbana ainda eram consideradas, mantendo-se a visão dos arquitetos na aferição dos valores.

A continuidade desse modo de valorar os sítios é confirmada na análise dos processos de 
tombamento abertos no IPHAN, desde a promulgação da Constituição em 1988 até 2014,4 no 
universo de 43 sítios urbanos estudados, que incluiu centros históricos, conjuntos arquitetônicos e 
outros tipos de espaços que se conformam nas cidades, tais como praças, largos, trechos de 
bairros, faixas litorâneas com pequenos assentamentos urbanos e áreas arborizadas das cidades. 
Desses 24 processos de tombamento foram abertos por iniciativa de sujeitos externos ao IPHAN – 
associações, abaixo-assinados e organizações não governamentais, políticos, instituições locais, 
câmara e prefeituras de municípios e ainda o Ministério Público Federal – e 19 por iniciativa da 
própria instituição, por superintendências estaduais do IPHAN e pela sua área central em Brasília. 
Dentre os 24 processos abertos por iniciativa de sujeitos externos, 12 sítios foram tombados e 12 
tiveram os processos arquivados, sem merecer tombamento. Enquanto isso, os 19 processos de 
iniciativa do IPHAN contaram com 18 tombamentos e apenas um processo foi arquivado.  

De modo geral, os sítios tombados têm semelhanças em suas características, independentemente 
de quem fez a solicitação. São sítios com origem no século XVIII, ou antes, que mantêm áreas 
uniformes com arquitetura de características coloniais ou aparentam edificações com 
modificações e do século XIX, nesse caso de características ecléticas, neoclássicas ou art déco, 
sendo estilos já reconhecidas como passíveis de valoração pelo IPHAN, desde a década de 1970. 
Constam também os sítios “excepcionais” como o conjunto modernista Conjunto Arquitetônico e 
Urbanístico de Brasília e o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, em Belo 
Horizonte/MG. Dentre os sítios representativos dos imigrantes consta o núcleo urbano de Santa 
Tereza/RS, cujo tombamento foi pedido por meio de abaixo-assinado, e o sítio urbano do Alto 

3
 Tratava-se dos centros históricos de Salvador/BA, Cachoeira/BA, São Cristóvão/SE, Laranjeiras/SE, Penedo/AL, Marechal 

Deodoro/AL, Olinda/PE, Igarassu/PE, São Luís/MA e Alcântara/MA. 
4
 O ano de 2014 foi quando o levantamento de fontes a respeito do tema para o desenvolvimento de minha tese de 

doutorado foi concluído. 
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Paraguaçu, em Itaiópolis/SC, cujo processo de tombamento foi aberto por iniciativa do IPHAN. 
Esses casos, embora poucos,  relacionam-se com a ideia de referência cultural dos imigrantes no 
sul do país.5 

Os valores descritos nas correspondências dos sujeitos  externos ao IPHAN que  demandaram os 
tombamentos e foram atendidos pela instituição, são fortemente concentrados nos aspectos 
arquitetônicos e na antiguidade dos sítios. Constam afirmações nos processos, como: “Iguape é 
uma das cidades mais antigas do Brasil”, com uma arquitetura que pode “ser chamada de genuína 
e pura, dada a ausência de influências periódicas de construções de fora como ocorreu em outras 
cidades com as mesmas características geográficas” e com um “conjunto ainda íntegro de 
construções que caracteriza uma arquitetura de visíveis origens, representativa da arquitetura 
colonial portuguesa” (Prefeita de Iguape, São Paulo, Processo nº 1584-T-09, fls.  01 e 02); 
Marechal Deodoro, em Alagoas, de “importância histórica e artística *...+ cidade-monumento, não 
só para Alagoas, mas também para a compreensão de nossa história nacional” e “um dos três 
primeiros núcleos de povoação em Alagoas (séc. XVI/XVII), cujo casario denuncia a faceta barroca 
de um país então nascente” (Diretora Técnica do Museu de Arte Sacra, Processo nº 1397-T-97, fl. 
01); Igatu, na Bahia, povoado especial por causa de suas casas “todas em pedra, que o torna 
diferente de qualquer outro povoado no país [com] ruas inteiras de ruínas em pedra integradas às 
rochas e vegetação existente” (Abaixo-assinado, Processo nº 1411-T-98, fl.01). 

A respeito dos processos de tombamento abertos por iniciativa do IPHAN, destacam-se os 
discursos de valorização de novos territórios brasileiros, distintos dos tradicionalmente tratados 
pelo IPHAN, estabelecido como política desde 2004.6 Essa foi a retórica identificada em 50% dos 

5
Os sítios tombados que foram objeto de interesse de sujeitos  externos ao  IPHAN foram: o Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico de Laranjeiras, Laranjeiras/SE, Processo 1288-T-89; o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Sobral/CE, 
Processo1379-T-97; o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Marechal Deodoro, em Marechal Deodoro/AL, Processo 1397-T-97; 
o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico Igatu, distrito de Andaraí/BA. Processo 1411-T-98; o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico
da Lapa, Lapa/PR, Processo 1309-T-90; o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, em Belo Horizonte/MG1341-T-94; o
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Bairro da Luz, em São Paulo/SP, Processo 1463-T-00; o Conjunto Arquitetônico e 
Urbanístico de Areia, em Arei/ PB, Processo 1489-T-02; Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de João Pessoa/PB1501-T-02; o 
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Piranhas, em Piranhas/AL, Processo 1508-T-03; o Núcleo urbano de Santa Tereza, em
Santa Tereza/RS, Processo 1568-T-08; o Conjunto Histórico e Paisagístico de Iguape, em Iguape/SP, Processo 1584-T-09. Os sítios
tombados a partir de iniciativas do IPHAN foram: Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São Félix/BA, Processo 1286-T-89;
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Brasília/DF, Processo 1305-T-90; Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Cataguases/MG,
Processo 1342-T-94; Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de General Câmara/RS, Processo 1376-T-96; Conjunto Arquitetônico e
Urbanístico de Porto Alegre/RS, Processo 1468-T-00; Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Viçosa do Ceará/CE, Processo 1496-
T-02; Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Goiânia/GO, Processo 1500-T-02; Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, em vários 
municípios, de Santa Catarina/SC, Processo 1548-T-07; Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade Baixa.
Salvador/BA, Processo 1552-T-08; Conjunto Histórico e Paisagístico de Parnaíba/PI, Processo 1554-T-08; Centro Histórico de 
Natal/RN, Processo 1558-T-08; Conjunto Histórico e Paisagístico de Piracuruca/PI, Processo 1562-T-08; Vila Serra do Navio em de 
Serra do Navio/AP, Processo 1567-T-08; Conjunto Histórico e Paisagístico de Jaguarão/RS, Processo 1569-T-08; Conjunto Histórico e 
Paisagístico de São Luís do Paraitinga/SP, Processo 1590-T-10; Conjunto Histórico e Paisagístico de Oeiras/PI, Processo 1602-T-10; 
Centro Histórico de Antonina/PR, Processo 1609-T-10; Centro Histórico de Manaus/AM, Processo 1614-T-10. 
6
 Esta política ficou explícita no Relatório de Atividades 2003-2004 do IPHAN, mais notadamente no texto do então presidente da 

instituição, o antropólogo Antônio Augusto Arantes, ao referir-se à ampliação da noção de patrimônio cultural, entendendo que o 
IPHAN deveria ampliar sua abrangência sobre áreas do território nacional que, historicamente, foram pouco atendidas pela 
instituição. 

6901



 

casos, com destaque para as três cidades tombadas no Piauí – Parnaíba, Piracuruca e Oeiras. No 
entanto, a maioria dos sítios apresentam características formais à semelhança do que foi 
consagrado historicamente pelo IPHAN com a inclusão de novos estilos como valores. Nesse grupo 
de sítios tombados, estão o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São Félix, na Bahia; o 
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de General Câmara, no Rio Grande do Sul; o Conjunto 
Arquitetônico e Urbanístico de Viçosa do Ceará, no Ceará; o Centro Histórico de Natal, no Rio 
Grande do Norte; o Conjunto Histórico e Paisagístico de São Luís do Paraitinga, em São Paulo; 
Centro Histórico de Antonina, no Paraná; e três sítios no Piauí: o Conjunto Histórico e Paisagístico 
de Parnaíba, o Conjunto Histórico e Paisagístico de Piracuruca e o Conjunto Histórico e Paisagístico 
de Oeiras.  

Os 12 sítios com tombamentos solicitados por sujeitos de fora do IPHAN e não  atendidos,  são em 
grande parte paisagísticos, como o Bambuzal no acesso ao aeroporto de Salvador, rejeitado por 
entendimentos conflitantes dentro do IPHAN; as praças de Burle Marx no centro do Rio de 
Janeiro, rejeitadas porque não seriam as mais representativas do artista; a cidade de Búzios no Rio 
de Janeiro, que em função da demora na resposta do IPHAN foi protegida por outra instituições; e 
a área de interesse natural e histórico no bairro do Morumbi em São Paulo, a respeito dos quais 
houve um entendimento do IPHAN de que já estaria protegida pelo Município.7 

Ainda no interesse do entendimento do patrimônio urbano como referência cultural deve-se 
destacar, dentre os sítios não tombados, dois por terem sido apresentados pelos solicitantes como 
referências culturais dos moradores: a Praça Governador Portela, em Teresópolis, município 
fluminense, e o sítio urbano formado pela Praça Nossa Senhora da Paz e pela Igreja Nossa Senhora 
da Paz, em Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. 

No caso da Praça Governador Portela, o Processo de Tombamento foi aberto a partir de 
correspondência de um advogado, enviada ao IPHAN em março de 2012, acompanhada por um 
abaixo-assinado. O sítio urbano estava ameaçado por obras de iniciativa do poder público, com 
parte de sua área cedida pela prefeitura para construção do Fórum Municipal. Segundo 
informações do advogado, naquele espaço sempre ocorreram eventos culturais, como feiras de 
artesanato, shows, eventos no Ano Novo e Carnaval que “fazem parte do acervo cultural da 
cidade” (Processo n° 1667-T-12, fl. 07). Na sua argumentação cita a Constituição de 1988 e 
reproduz na íntegra o Artigo 216. A partir daí, defende o papel da comunidade como participante 
da preservação, sendo a “legítima produtora e beneficiária dos bens culturais” que “mais do que 
                                                           
7
 Os sítios que não foram tombados, objeto de interesse de sujeitos  externos ao IPHAN,  são: Lago do Pedalinho em 

Salinópolis/PA, Processo 1360-T-95; Faixa Litorânea das praias de Maçarico e Atalaia Salinópolis/PA, Processo 1361-T-95; Conjunto 
Paisagístico constituído pelos Jardins do Largo da Carioca e adjacências/RJ, Processo  1381-T-97; Conjunto Paisagístico constituído 
pela  área de figueiras-de-pagode na Av. Visconde de Albuquerque, no Rio de Janeiro/RJ, Processo 1387-T-97; Conjunto Paisagístico 
do município de Búzios/RJ, Processo 1389-T-97; Conjunto Arquitetônico do Corredor da Vitória, em Salvador/BA, Processo 1451-T-
99; Bambuzal do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador/BA, Processo 1594-T-10; Praça Governador Portela, em 
Teresópolis/RJ, Processo 1667-T-12; Praça Nossa Senhora da Paz e Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, 
Processo 1676-T-13; Vila Belga, em Santa Maria/RS, Processo 1681-T-13; Cidade de Miranda/MS, Processo 1702-T-14; Área de 
interesse natural e histórico no bairro do Morumbi, São Paulo/SP, Processo 1719-T-14. 

 

6902



ninguém tem legitimidade para identificar um valor cultural, que não precisa apenas ser artístico, 
arquitetônico ou histórico, mas também estético ou simplesmente afetivo” (Processo 1667-T-12, 
fl.08).  

[...] a identificação ou simpatia da comunidade por determinado bem pode representar 
uma prova de valor cultural bastante superior àquela obtida através de dezenas de laudos 
técnicos de erudição, mas muitas vezes vazios de sensibilidade. Além de significar, por si 
só, uma maior garantia para sua efetiva conservação (Processo 1667-T-12, fl.09). 

O parecer do IPHAN, de dezembro de 2012, nove meses depois, não precisou lidar com a 
argumentação do advogado, uma vez que o Fórum, com a obra adiantada, tornara-se fato 
consumado e obstáculo ao tombamento.   

No caso do sítio urbano formado pela Praça e Igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro de Ipanema, 
o Processo foi aberto por causa da correspondência enviada ao IPHAN, em 2012, por uma
associação dos moradores, cuja correspondência foi encaminhada junto com um abaixo-assinado
contendo cerca de 15.000 assinaturas de moradores, trabalhadores ou estudantes no bairro,
turistas e frequentadores do lugar por motivos diversos. Os signatários estavam “preocupados
com a iminente possibilidade da perda de um importante patrimônio arquitetônico, artístico,
cultural, ambiental, referente ainda, à memória de nossa cidade” em função das obras do metrô e
construção de uma estação na Praça (Processo nº 1676-T-13, f. 02). Havia alternativas de
localização da estação do metrô fora da Praça, mas o diálogo com o Governo do Estado
responsável pela obra não foi possível.

Para a atribuição de valor nacional ao sítio, visando seu tombamento, três motivos foram usados 
na correspondência. Um foi a toponímia relacionada à paz mundial, sendo que o sítio foi 
urbanizado logo depois do final da Primeira Guerra Mundial e o nome da Igreja também 
relacionado a esse evento. Outro valor foi o da arquitetura românica da igreja em “função da 
recorrência *do estilo+ em todo o território nacional” (Processo nº 1676-T-13, f. 03), assim como a 
origem desse estilo, inspirado nos franceses ao lado dos quais os brasileiros lutaram naquela 
Guerra. A Associação incluiu, ainda, em sua argumentação o valor simbólico do bairro de Ipanema, 
importante para os signatários, por sua contribuição à cultura brasileira, onde nasceu a Bossa 
Nova, a canção Garota de Ipanema, segundo eles, “a segunda mais tocada e gravada no mundo 
pelos últimos cinquenta anos”. Trata-se de “uma referência do modo de vida carioca, refletindo-se 
em todo o país” (Processo nº 1676-T-13, f. 07).  

O parecer do IPHAN, de 2013, desqualificou a relação entre a Praça e a Igreja, uma vez que a 
construção desta ocorreu 20 anos depois do loteamento de Ipanema e, portando, da configuração 
do espaço da praça; e considerou que o Decreto municipal da Área de Preservação Ambiental e 
Cultural (APAC) de Ipanema já protegeria o bairro e o modo de vida dos moradores, sendo a Praça 
um dos bens listados para a preservação no Decreto. Não houve estudo a respeito da toponímia 
como um valor, conforme indicado na correspondência encaminhada pela Associação.   
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O que se constata é a permanência dos critérios relacionados aos estilos. A esse respeito Ulpiano 
Bezerra de Meneses refere-se a uma “prática esquizofrênica” em que a instituição mantém as 
antigas diretrizes na valoração de bens materiais, condicionadas à identificação de certos traços 
presentes nos próprios bens, enquanto as novas diretrizes Constitucionais valem, somente, para o 
patrimônio de natureza imaterial. Para ele: 

[...] consolidou-se entre nós uma prática esquizofrênica, em que as novas diretrizes 
constitucionais parecem valer só para o patrimônio imaterial e as antigas, que foram 
constitucionalmente invertidas, continuam em vigor nas ações relativas ao patrimônio 
material. Aí, continuamos a trabalhar como se o valor cultural fosse identificável 
exclusivamente a partir de certos traços intrinsecamente presentes nos bens. (MENESES 
2012, p.34). 

Apenas o patrimônio de natureza imaterial teve desenvolvimento fazendo uso do que determina a 
Constituição, desenvolvendo com êxito, desde 2000, trabalhos de identificação, valorização, 
registro e salvaguarda desses bens, como referências de diferentes grupos sociais. Já para o 
patrimônio material vale o quadro social da memória que fixou na lembrança dos brasileiros uma 
imagem de patrimônio colonial, excepcional e principalmente enquadrada na história dos estilos 
arquitetônicos. Essa memória social, como referência de valor, compromete ainda hoje a 
identificação, a seleção e a proteção do patrimônio pelos seus atributos culturais, históricos, 
afetivos. E, diante disso, entende-se que uma contribuição para transformação das práticas com 
bens materiais poderá ser a construção de novos quadros de memória com base em casos 
exemplares que não se assemelham ao quadro já reconhecido. 

POTENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE OUTROS QUADROS DE MEMÓRIA 

Exemplos de valorização de favelas pelas populações locais que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro 
estimulam pensar na construção de outros quadros de memória para ampliação da preservação 
das cidades e inclusão de outros grupos sociais como merecedores de terem sua cultura 
considerada na proteção pelo Estado. Pode-se destacar o trabalho de memória desenvolvido no 
Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e o Museu de Território no Pavão, 
Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.   

O trabalho de memória da Maré foi desenvolvido por um grupo de moradores desde o final da 
década de 1980, com o registro das lembranças de pessoas da localidade e pesquisas nos arquivos 
da cidade do Rio de Janeiro. Tinham como objetivo contar a história da formação e 
desenvolvimento do conjunto de favelas que hoje forma o Complexo da Maré, tendo a construção 
de uma narrativa sobre os investimentos e as realizações da população, base de um sentimento de 
autoestima e pertencimento ao local, considerando os moradores como produtores de um 
território que lhes garantia a sobrevivência e no qual eram desenvolvidos seus modos de vida. 
Essa ação local teve desdobramentos, com a fundação do Centro de Estudos e Ações Solidárias da 
Maré (CEASM), uma organização não governamental fundada em 1997, que mantém o arquivo 
com os registros dos depoimentos dos habitantes, além de desenvolver outras atividades e 
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serviços, como o pré-vestibular comunitário, uma biblioteca, um laboratório de informática e um 
jornal – O Cidadão – que veicula a história local e notícias a respeito da Maré. A primeira edição 
impressa do Jornal data de 1999 e hoje ainda é editado em versão digital. Em 2006 foi inaugurado 
o Museu da Maré, instalado em um prédio onde funcionou uma oficina de reparos em
embarcações. Esse Museu também foi uma iniciativa da comunidade e, contando com doações de
parte significativa dos moradores, suas exposições têm a conquista do território e o cotidiano da
vida local como narrativa. Desse modo, é sempre a memória da conquista do espaço e a vida que
ali se desenvolve que definem os elementos de memória e identidade de deus habitantes.

Nas favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo foi implantado, em 2009, o “museu territorial e vivo 
sobre memórias e patrimônio cultural de favela do mundo”, segundo publicação no Portal da ONG 
Museu de Favela, fundada em 2008, por moradores daquelas localidades. A descrição do acervo 
do Museu no mesmo Portal é: “são cerca de 20 mil moradores e seus modos de vida, narrativos de 
parte importante e desconhecida da própria história da Cidade do Rio de Janeiro”. Apresenta um 
“patrimônio construído de mais de 5300 imóveis conectados por um impressionante labirinto de 
becos e escadarias. Seu patrimônio natural reúne Mata Atlântica e vistas panorâmicas notáveis 
dentre as mais exuberantes paisagens da Cidade Maravilhosa”. O museu, portanto, é a favela, ou 
pelo menos parte dela; é um circuito marcado por painéis grafitados, pela vista da cidade lá 
embaixo e enriquecido pelo comércio do artesanato local. A visão de futuro da ONG “é 
transformar o morro de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo em monumento turístico carioca da 
História de Formação de Favelas, das Origens Culturais do Samba, da Cultura do Migrante 
Nordestino, da Cultura Negra”. 8 

Nos dois casos destaca-se o apoio do Ministério da Cultura no desenvolvimento das iniciativas das 
populações locais, por meio do IPHAN e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Em 2005 o 
trabalho de memória da Maré ganhou o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN.9 Em 
seguida o IPHAN apoiou a criação do Museu da Maré, por meio de seu Departamento de Museus. 
No caso do Museu aberto de território do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo o IBRAM esteve 
presente e ainda hoje mantem iniciativas de apoio, inclusive ao Portal que veicula as atividades 
locais. 

Tendo em vista que as memórias da Maré dizem respeito à conquista do espaço e sua 
transformação em um território e o Museu do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo tem como acervo 
seus imóveis, becos e escadarias, pode-se perguntar: Por que os moradores não apresentaram 
demandas de reconhecimento do valor das próprias favelas como bens culturais? Por que esses 
trabalhos apoiados pelo IPHAN e pelo IBRAM, não têm os territórios discutidos como objeto de 
preservação para além da musicalização? Em que medida isso contribuiria para a valorização das 
comunidades, para sua sensação de segurança e para seus projetos de futuro? Mais 

8
 Disponível em http://www.museudefavela.org/sobre-o-muf/, acesso em junho 2018. 

9
 O Prêmio foi criado pela SPHAN/PróMemória em 1987, em comemoração aos 50 anos do Iphan para homenagear o seu primeiro 

dirigente da instituição. Tem como objetivo valorizar iniciativas da sociedade civil, de instituições privadas e públicas na 
preservação do patrimônio cultural do país. 
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especificamente, diante do interesse do V ENANPARQ, em que medida os arquitetos e urbanistas 
podem contribuir para a valorização dos sítios urbanos quando não correspondem aos padrões 
arquitetônicos e urbanísticos consagrados pelas práticas de preservação, ou seja, à memória social 
historicamente construída pelo IPHAN? Quais seriam os procedimentos e instrumento de proteção 
adequados?  

A PRESERVAÇÃO DAS FAVELAS COMO BENS DE REFERÊNCIA CULTURAL 

A essência das respostas às perguntas acima está na definição de patrimônio adotada na 
Constituição de 1988, como sendo os bens portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória, o que independe de suas qualidades estilísticas ou da excepcionalidade. São valores de 
referência socialmente atribuídos, dependendo dos sujeitos para os quais devem fazer sentido, 
conforme afirma Fonseca: 

Quando se fala em “referências culturais”, se pressupõem sujeitos para os quais essas 
referências fazem sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o 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 sentidos e valores 
(FONSECA, 2003, p.83-84, grifo nosso). 

São sentidos que podem ser atribuídos aos sítios urbanos como vestígios dos processos culturais 
de ocupação dos espaços, não importando suas características estilísticas ou de excepcionalidade 
e a uniformidade urbana. Nessa perspectiva, ainda segundo Fonseca:   

Trata-se de levar em conta um ambiente, que não se constitui apenas em natureza — 
vegetação, relevo, rios e lagos, fauna e flora etc. — e de um conjunto de construções, 
mas, sobretudo de um processo cultural — ou seja, a maneira como determinados 
sujeitos ocupam esse solo, utilizam e valorizam os recursos existentes, como constroem 
sua história, como produzem edificações e objetos, conhecimentos, usos e costumes 
(FONSECA, 2003, p. 86, grifo nosso).  

Os valores de referência cultural atribuídos ao território do Complexo da Maré e do Museu 
territorial do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo estão descritos nas narrativas dos moradores. No 
nosso entender, tal atitude de valoração das favelas os legitima como sujeitos das referências 
culturais e da construção de sentidos para o sítio. São sujeitos que constroem e veiculam seus 
valores, considerados aqui, de acordo com o entendimento de Alain Touraine (1994), como 
indivíduos, grupos ou instituições agindo por transformações. No caso, trata-se da transformação 
dos espaços ocupados em territórios, entendendo-os como espaços socialmente apropriados que 
trazem as marcas da história e cultura local. 

Tendo em vista a longevidade da ação na Maré, sua situação na Zona Norte da Cidade do Rio de 
Janeiro, atípica geograficamente por ter grandes extensões de ocupação em partes baixas e 
horizontais, sem configurar os morros típicos de favelas, aqui será explorado o caso da Maré, 
como exemplo da potencialidade de construção de um novo quadro social de memória para o 
patrimônio urbano brasileiro. 
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A descrição da Maré, feita pelos moradores para construção de suas referências de memória e 
identidade, descreve os sítios aos quais atribuem sentidos, incluindo: a primeira ocupação no 
Morro do Timbau, na década de 1940; as áreas de expansão relacionadas à abertura da Avenida 
Brasil e à política de industrialização da região, atraindo mão de obra para o local; a construção 
das casas em palafitas e de aterros clandestinos feitos pelos moradores nas áreas alagadas, 
ganhando e melhorando espaços para moradias; os aterros feitos pelo poder público; a edificação 
de conjuntos habitacionais provisórios ou definitivos para as famílias removidas de outras favelas 
do Rio de Janeiro e moradores da própria Maré; obras de urbanização e de instalação de 
equipamentos urbanos. 

Embora reconhecendo as diferenças que caracterizam os sítios descritos – as diferentes favelas e 
conjuntos habitacionais, os processos de desenvolvimento e as condições socioeconômicas dos 
moradores –, pode-se entender o Complexo da Maré como um todo no que diz respeito ao seu 
potencial como referência cultural. Trata-se de um “espaço ideológico”, para usar a expressão 
criada por Vincent Berdoulay (1985); um território representativo dos grupos sociais ocupantes 
que o moldam diante das condições existentes e em meio aos conflitos que se configuraram. O 
que poderia, a princípio, não ser compreendido como uma totalidade, devido às diferenças, 
quando relacionadas à ocupação dos espaços e lutas por sobrevivência nele, passa a configurar 
uma totalidade. Ou seja, as diferentes favelas e conjuntos habitacionais, com suas histórias 
específicas, têm na luta pelo território por eles ocupado o fio condutor das identidades, elemento 
agregador na construção de sentimentos de pertencimento e  autoestima. 

A partir desse entendimento, pode-se trazer para as reflexões a contribuição de uma arquiteta e 
urbanista, Paola Berenstein Jacques (2001), que trata da estética das favelas. Ela analisa esses 
sítios segundo três figuras conceituais: fragmento, labirinto, e rizoma, relacionadas ao “espaço-
movimento” em permanente transformação, sendo referencial importante para a sua 
preservação. Jacques descreve o processo de fomação e transformação do espaço urbano das 
favelas de acordo com as possibilidades de construção e melhorias nos imóveis que podem 
ocorrer constantemente. Descreve também as vielas e os becos no “processo urbano labiríntico 
das favelas, compreendido através da noção de percurso e consequentemente da experiência do 
espaço urbano espontâneo, que é muito diferente do espaço desenhado por urbanistas” 
(JACQUES, 2001, p. 2). Trata-se de um sistema aberto, em permanente formação de novos 
espaços, como um rizoma que se desenvolve e se ramifica com lógica própria. 

A autora propõe uma reflexão sobre a dimensão cultural e estética das favelas, entendendo que 
fazem parte do patrimônio cultural e artístico, com estética e características próprias. Segundo 
Jacques, 

[...] além de fazer parte do nosso patrimônio cultural e artístico, as favelas se constituem 
através de um processo arquitetônico e urbanístico vernáculo singular, que não somente 
difere, ou é o próprio oposto, do dispositivo projetual tradicional da arquitetura e 
urbanismo eruditos, mas também compõe uma estética própria, uma estética das favelas, 
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que é completamente diferente da estética da cidade dita formal e possui características 
peculiares (JACQUES, 2001, p.1). 

Deve-se destacar os conjuntos habitacionais, parte importante do “espaço ideológico” que 
configura o Complexo da Maré, na medida em que foram em grande parte investimentos públicos 
reivindicados pelos moradores ou por eles apropriados como moradias definitivas. A história tem 
início com a construção do Centro de Habitação Provisória, apelidado de Nova Holanda, 
inaugurado em 1962, para abrigo das famílias removidas de outras favelas do Rio de Janeiro, mas 
que ali permaneceram, integrando-se à Maré. A partir daí, das décadas de 1970 até 2000, foram 
construídos sete conjuntos habitacionais, dando continuidade à política da remoção de outras 
favelas do Rio de Janeiro e, também, para remanejamento de famílias dali mesmo que viviam em 
palafitas. Esses conjuntos – Esperança, Vila do João, Vila do Pinheiro e Conjunto Pinheiros, Bento 
Ribeiro Dantas, Nova Maré, Novo Pinheiro – não são iguais, contando com residências 
unifamiliares e grandes blocos de apartamentos, com diferenças nas técnicas construtivas 
aplicadas e em sua estética. Segundo Jacques, o Complexo da Maré pode ser considerado “um dos 
maiores laboratórios urbanos de habitação popular no país, onde inúmeras experiências 
habitacionais foram feitas nas últimas décadas”. (JACQUES, 2002, p. 19).  

Jacques faz um desafio para a conservação do que descreveu como principal característica das 
favelas – espaços em permanente transformação – e à forma de preservação desses sítios como 
patrimônio cultural. Para ela, tal possibilidade se estabelece por meio dos moradores desses 
locais:  

[...] a idéia é paradoxal, como se conservar o que se move, se patrimonializar o 
movimento? Em relação às favelas, se existe algum tipo de intenção patrimonial (no 
sentindo de preservar a identidade cultural e estética desses espaços) no momento da 
urbanização, o importante a se preservar não deveria ser nem a sua arquitetura, os 
barracos, nem o seu urbanismo, as vielas, mas o próprio movimento das favelas, através 
de seus atores, os moradores (JACQUES, 2001, p.5). 

Embora o desafio da conservação do movimento das favelas no texto de Jacques seja dirigido aos 
urbanistas que intervêm nesses sítios e não às instituições de preservação, a sua visão de 
patrimônio provoca uma discussão a respeito dos instrumentos de preservação que podem ser 
usados por essas instituições, especialmente o tombamento.  

A Constituição Federal de 1988, além de abrigar o tombamento como forma de proteção do 
patrimônio, permitiu a criação de outros instrumentos de acautelamento de bens culturais, 
podendo motivar discussões sobre múltiplas formas de proteção de bens como patrimônio 
cultural. Até o momento foram criados dois novos instrumentos legais para uma maior 
abrangência da preservção de bens culturais: o Decreto nº 3551/2000, que institui o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, e a Portaria 
127/2009, que estabelece a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira. A musealização também 
pode ser considerada, em alguma medida como um instrumento de proteção por valorizar os 
sítios e construir narrativas de patrimônio a seu respeito. Entretanto, aqui serão tratados os 
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instrumentos de preservação de sítios usados palo IPHAN, principalmente o  tombamento em face 
da importância da construção de um novo quadro social de memória, de referência para a 
memória social do patrimônio. 

Vale destacar a importância dos instrumentos de preservação uma vez que, embora os discursos 
relativos às políticas urbanas tenham se transformado de modo favorável às favelas a partir da 
década de 1990, já não tendo a remoção das populações dessas localidades como objetivo dos 
gestores das cidades, alguns trabalhos apresentam dados sobre remoções de favelas, ou ameaças 
de, afetando milhares de famílias e seus direitos aos lugares de moradia. Constam denúncias de 
remoções durante as obras para a Copa do Mundo no Brasil e Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 
2014 e 2016, constatando que “no processo de preparação da cidade para estes dois eventos 
foram removidas mais de 20 mil famílias apenas em áreas informais” (COMITÊS Populares, 2014, 
p. 35), ou seja, famílias em favelas. A ameaças às favelas da Zona Sul do Rio de Janeir pode ser
identificada no artigo de Ana Cristina Gonçalves (2017), sobre o Morro da Babilônia, entre o Leme
e Botafogo, bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, que faz parte da Zona de Amortecimento do
sítio reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco em 2012: “Rio de Janeiro: paisagens
cariocas entre a montanha e o mar”. Embora as comunidades das favelas situadas naquele morro
tenham promovido o seu reflorestamento, participado de mutirões e da criação de uma Ong com
essa finalidade – o CopBabilônia – segundo ela os moradores, apezar disso, foram consideradas
como uma ameaça à paisagem. Ou seja, uma “ameaça e perturbação à integridade do bem. Sim,
pois é no plano de gestão do sítio carioca elaborado pelo IPHAN que as comunidades inseridas em
sua delimitação são citadas como elementos causadores de ‘pressão’ sobre o bem” (Gonçalves,
2017, p. 72).

O Decreto nº 3551, embora dedicado ao patrimônio de natureza imaterial, estabeleceu o Lugar 
como categoria de bem a ser registrado no “Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos 
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem 
práticas culturais coletivas”, o que possibilitaria uma discussão a respeito do  registro do 
Complexo da Maré no Livro dos Lugares, como um “espaço ideológico” representativo da luta 
local e também da luta dos moradores de favelas no Brasil e lugar onde se desenvolvem modos de 
vida relacionados com a história da ocupação e configuração urbana específica. Isto é, 
representativo de um tipo específico de assentamento urbano que configura paisagens e modos 
de viver de um grupo significativo de brasileiros. Segundo censo do IBGE, em 2010 a população 
residente em favelas no Brasil era de 11,4 milhões de pessoas. 

Levando em conta a Portaria 127/2009, também pode-se discutir a chancela do Complexo da 
Maré como Paisagem Cultural Brasileira. O seu Artigo 1º define que “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”. 
O Artigo 3º refere-se à dinâmica desses territórios, dizendo que a paisagem cultural “considera o 
caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as porções do território a que se aplica, 
convive com as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis”. 
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Observa-se, portanto, a adequação dessa concepção de paisagem cultural às favelas, 
representativa do processo de interação do homem com o meio natural, e seu “espaço-
movimento” característico.10  

Entretanto, equiparar o Complexo da Maré aos demais bens tombados, dando-lhe o mesmo 
status, é caminho pertinente à  revisão de valores de patrimônio como referência cultural aplicado 
aos bens materiais e, consequentemente, para a construção de um novo quadro social de 
memória. Além disso, há o valor simbólico, adquirido pelo instrumento do tombamento ao longo 
da história da preservação no Brasil, e também aspectos de natureza prática, conforme afirma 
Paula Porta:  

Apesar de já não serem os únicos instrumentos de preservação, é inegável que a presença 
de bens tombados ou registrados em uma determinada região atrai visibilidade e 
investimentos, sobretudo aqueles beneficiados pela Lei Rouanet (Lei 8.313/91), que 
confere 100% de incentivo fiscal a projetos relativos a bens culturais tombados ou 
registrados. Esta é mais uma das razões que reforçam a necessidade de buscar maior 
equilíbrio na distribuição dos tombamentos e registros pelo país (PORTA, 2012, p.50, grifo 
nosso). 

Ressalta-se ainda que o uso do tombamento na preservação de um território como a Maré, com 
grandes parcelas caracterizadas pelo “espaço-movimento” de Jacques (2011), contribuiria para 
desconstruir a ideia de que esse instrumento incide sobre os sítios urbanos de modo a “congelá-
los”. Embora o Artigo 17 do Decreto Lei 25/37, que institui o tombamento, determine que “as 
coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, 
sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser 
reparadas, pintadas ou restauradas”, o IPHAN vem trabalhando com normas de preservação por 
meio das quais são definidos os critérios de intervenção nos sítios urbanos. Tais normas podem 
variar, desde que baseadas em estudos e devidamente justificadas e publicadas. Isso diz respeito 
ao poder discricionário do IPHAN no cumprimento de seus deveres e competências legais de 
autorização de intervenções de acordo com o valor atribuído aos bens.   

A respeito do “espaço-movimento” da Maré deve-se dizer que as favelas são apenas a expressão 
mais radical dos sítios urbanos inacabados, de espaços em movimento, pois essa é a natureza das 
cidades, uma vez que a historicidade urbana se apresenta e as tranformações ocorrem, sendo 
essas sua condição de sobrevivência. Isso vem ocorrendo mesmo nos centros históricos 
considerados mais nobres entre os que foram protegidos pelo IPHAN, como a cidade de Ouro 
Preto, tombada em 1937. No caso de Brasília, tombada em 1990, são permitidas transformações, 
desde que a escala modernista do Plano Piloto projetado por Lucio Costa seja mantida. Os prédios 

10
 Deve-se dizer que até hoje o IPHAN não chancelou nenhuma paisagem, embora tenha se dedicado a estudos importantes de 

áreas passíveis deste reconhecimento. Destaca-se uma extensão grande do território de Santa Catarina, relacionado com a 
imigração europeia do século XIX e XX, com potencial para ser chancelada. O território não recebeu esse título, mas diversas 
edificações e núcleos urbanos e rurais foram tombados a partir de estudos da região. Para a efetiva implantação desse instrumento 
e atualização da política da paisagem cultural brasileira, hoje a Portaria da Chancela da Paisagem Cultural está em discussão no 
IPHAN, por um Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 104, de 23 de março de 2017.  
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no Plano Piloto podem ser modificados e acrescidos, mas não podem romper com a lógica do 
projeto.11 

Dessa forma, é possível verificar antecedentes no estabelecimento de critérios pelo IPHAN para o 
“espaço-movimento”. Não é preciso dizer que Brasília e o Complexo da Maré são sítios de 
natureza diferentes. Entretanto, é possível, a partir da contribuição de Jacques, pensar numa 
analogia entre o tombamento da cidade projetada por Lúcio Costa e daquele conjunto de favelas. 
Enquanto em Brasília as modificações que se fizerem necessárias estão condicionadas a escala 
modernista – objeto da proteção citada – no Complexo da Maré a preservação teria como objetivo 
a sua identidade cultural, composta pela estética do “espaço-movimento”, isto é: de um sistema 
aberto, fragmentado, labiríntico e rizomático, passível de transformação pelos moradores e 
usuários, de acordo com suas necessidades sociais e modos de vida. Tratar-se-ia de preservar “o 
próprio movimento das favelas, através de seus atores, os moradores”, conforme sugere Jacques 
(2001, p.5). 

Ainda em analogia com Brasília, pode-se pensar nos prédios monumentais dessa cidade, 
projetados por Oscar Niemeyer, que contam com proteção específica. Igualmente seria possível 
considerar os conjuntos habitacionais como passíveis de uma proteção específica, com critérios de 
preservação derivados do estudo de sua importância no contexto e com relação às experiências 
brasileiras de solução para as habitações populares. 

As teorias de Halbwachs fazem pensar a respeito da força da memória social e os modos pelos 
quais os quadros da memória podem servir para ofuscar outras memórias, como aquelas dos 
diferentes grupos sociais, alvo da Constituição de 1988. Diante disso, e considerando que os 
moradores da Maré e do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo estão submetidos aos valores de 
patrimônio que constituíram o quadro social de memória relacionado ao que foi consagrado pelas 
práticas de preservação no Brasil desde 1937, entende-se aqui ser papel das instituições de 
preservação e dos arquitetos urbanistas que atuam nas cidades compreenderem o potencial das 
ações de construção de memórias e identidades locais e de musealização de seus espaços como 
caminho para a preservação dos sítios e ampliação das práticas de preservação. Ou seja, pode-se 
pensar que é seu papel identificar os sujeitos para os quais os bens fazem sentido, 
compreendendo suas narrativas como forma de reivindicação para uma ação de preservação 
ampliada. 
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, IDENTIDADE E CULTURA 

RESUMO: 

Este texto propõe o relato de experiências desenvolvidas em oficinas realizadas no âmbito de duas edições sucessivas 
da Jornada do Patrimônio promovidas pela Secretaria de Cultura do Município de São Paulo, intituladas “Cidade 
Metafórica I” e “Cidade Metafórica II”, durante dois dias seguidos do mês de agosto (em 2016 e 2017), e repropostas 
com algumas variações na programação da 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo (janeiro de 2018). Com o interesse 
de ampliar a noção do bem cultural, de modo a superar a ideia do patrimônio consagrado, na direção da percepção do 
habitante, as atividades apoiaram-se em discussões relacionadas aos conceitos de espaço e lugar, tendo sido rebatidas 
em relatos e vivências realizadas em incursões na área central da cidade, com o desejo de estimular a criação de 
narrativas e mapeamentos pessoais amalgamados aos registros do grupo.  

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio arquitetônico e urbano; relatos de experiências; mapeamentos. 

ABSTRACT: 
This text offers an account of experiences developed in workshops held during two successive editions of the Jornada do 
Patrimônio (Heritage Journey) promoted by the Department of Culture of the City of São Paulo, called "Cidade Metafórica 
I (Metaphorical City I)” and "Cidade Metafórica II (Metaphorical City II)”. The two day workshops were held on August 
(2016 and 2017) and repeated with some variations as part of the program of the 11th Biennial of Architecture of São 
Paulo (January 2018). Aiming at broadening the notion of cultural asset, in order to overcome the idea of established 
heritage and moving towards the perception of the inhabitant, the activities were based on discussions related to the 
concepts of space and place, which were questioned later on through accounts and group dynamics performed in 
excursions along the central area of the city, aspiring to encourage the creation of personal narratives and mappings 
amalgamated to the records of the group. 
KEYWORDS: architectural and urban heritage; accounts of experiences; mappings. 
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RESUMEN: 
Este texto propone el relato de experiencias desarrolladas en talleres realizados en el marco de dos ediciones sucesivas 
de la Jornada del Patrimonio promovidas por la Secretaría de Cultura del Municipio de São Paulo, tituladas "Ciudad 
Metafórica I" y "Ciudad Metafórica II", durante dos días seguidos del " el mes de agosto (en 2016 y 2017), y repropuestas 
con algunas variaciones en la programación de la 11ª Bienal de Arquitectura de São Paulo (enero de 2018). Con el interés 
de ampliar la noción del bien cultural, para superar la idea del patrimonio consagrado, en la dirección de la percepción 
del habitante, las actividades se apoyaron en discusiones relacionadas con los conceptos de espacio y lugar, habiendo 
sido rebatidas en relatos y vivencias realizadas en incursiones en el área central de la ciudad, con el deseo de estimular 
la creación de narraciones y mapeos personales amalgamados a los registros del grupo. 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio arquitectónico y urbano; relatos de experiencias; asignaciones. 
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INTRODUÇÃO 

Escapando às totalizações imaginárias do olhar, existe uma estranheza do cotidiano 

que não vem à superfície, ou cuja superfície é somente um limite avançado, um 

limite que se destaca sobre o visível. Neste conjunto, eu gostaria de detectar práticas 

estranhas ao espaço “geométrico” ou “geográfico” das construções visuais, 

panópticas ou teóricas. Essas práticas do espaço remetem a uma forma específica 

de “operações” (“maneira de fazer”), a “uma outra espacialidade”, (uma experiência 

“antropológica”, poética e mítica do espaço) a uma mobilidade opaca e cega da 

cidade habitada. Uma cidade transumante, ou metafórica, insinua-se assim no texto 

claro da cidade planejada e visível (Michel De Certeau, 1998, p.172). 

O estudo da cidade como um organismo complexo e mutante, repleto de significações, permite diversas 
abordagens, segundo distintos campos de conhecimento e formas variadas de representação.  

Há processos de interpretação e representação da cidade calcados em visões consolidadas, em imagens 
catalogadas e largamente conhecidas. Duas formas de documentação podem ser ilustrativas dessa condição: 
os cartões postais, constituídos por referências significativas da paisagem arraigadas à memória da 
população; os inventários de bens tombados, inseridos no domínio do patrimônio cultural, definidos por 
critérios institucionais compartilhados com a coletividade. 

Com base no entendimento de Michel De Certeau (1998), o propósito aqui é outro: transpor a superfície, 
extrapolando aquilo que é mais evidente, procurando, por um lado, explorar estratos submersos, numa 
tentativa de penetrar nos meandros de um território desconhecido, e, por outro, por em prática certas 
condutas experimentais, deixando-se guiar pelo imprevisto, pela intuição, buscando assim aproximar-se da 
vivência cotidiana dos cidadãos, justamente por entender que tais estratégias possam ser apropriadas para 
a condução das políticas urbanas contemporâneas.  

Este texto propõe o relato de experiências desenvolvidas em oficinas realizadas no âmbito de duas edições 
sucessivas da Jornada do Patrimônio (2016 e 2017), promovidas pela Secretaria de Cultura do Município de 
São Paulo, intituladas “Cidade Metafórica I” e “Cidade Metafórica II”, durante dois dias seguidos no mês de 
agosto. Uma terceira incursão foi reproposta como parte da programação da 11ª Bienal de Arquitetura de 
São Paulo (janeiro de 2018). As atividades foram concebidas e desenvolvidas por uma equipe que reuniu as 
autoras deste artigo a duas outras proponentes: Angela Di Sessa, fotógrafa, mestrado em Artes Visuais, com 
experiência em exposições e documentação de temas ligados à memória e ao patrimônio cultural; e Marcia 
Benevento, arquiteta e urbanista, mestre na Área de Estruturas Ambientais Urbanas, com experiência na 
criação de espaços lúdicos.   

As experiências, que estabelecem ligações com pesquisas realizadas pelas autoras do artigo junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PGAUR/USJT), 
tiveram como objetivo o reposicionamento dos participantes em relação aos valores atribuídos à cidade, a 
seus artefatos e aos espaços urbanos, considerando suas múltiplas camadas de memória e de usos, através 
de vivências exercitadas durante a realização das atividades, com o objetivo de estimular o olhar consciente 
e a capacidade de ativar novas tessituras imaginárias e vínculos afetivos. O próprio conceito de patrimônio 
foi debatido, uma vez que se buscava reformulá-lo com base nas noções de pertença e cidadania.    
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Em dois dias de trabalho (3h/dia) as Oficinas “Cidade Metafórica I e II” propuseram aos participantes elaborar 
registros de diferentes naturezas, que se traduzissem em inventários dos percursos vividos e narrativas 
poéticas, por meio da observação atenta e do exercício da capacidade de perscrutar a cidade em sua 
dimensão física e simbólica.  

No primeiro dia, os trabalhos foram divididos em três etapas: 1) apresentação da proposta aos participantes 
– reunidos na Sede do Arquivo Histórico Municipal, na primeira e na Sala Café da Galeria Olido, na segunda
edição – seguida de algumas dinâmicas coletivas de sensibilização, envolvendo a relação entre corpo e
espaço; 2) realização das dinâmicas iniciais adaptadas ao espaço aberto; 3) realização das caminhadas pela
área central da cidade – na primeira edição o percurso explorou o Bairro Bom Retiro, na segunda, o Largo do
Paissandu – com o intuito de executar operações sucessivas de observação, sinalização de pontos de
interesse e finalmente registro de elementos, pessoas e situações, fossem elas peculiares, inesperadas, ou
cotidianas.

No segundo dia, os resultados foram visualizados, comentados e mapeados, segundo critérios estabelecidos 
pelos participantes após a discussão e compartilhamento das experiências e dos registros feitos na expedição 
do dia anterior. Os registros parciais e a cartografia final foram compartilhados na página do evento do 
Facebook, durante e após a realização das atividades, incentivando interação entre os participantes, a troca 
de material e a comunicação das diferentes formas de mapeamento das sensações vividas. 

O relato dessas experiências, a nosso ver, permite problematizar a associação entre o desenho (e outras 
formas de representação) e a cidade a partir da percepção do corpo, admitindo essa mediação como 
condição para a elaboração particular daquela associação. 

ESBOÇANDO METAS E CAMINHOS 

Conforme Michel De Certeau: 

A cidade-panorama é um simulacro “teórico” (ou seja, visual), em suma um quadro que tem 
como condição de possibilidade um esquecimento e um desconhecimento das práticas. (...) 
Mas embaixo (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, vivem os praticantes 
ordinários da cidade. Forma elementar dessa experiência, eles são caminhantes, pedestres, 
cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um “texto urbano” que escrevem sem poder lê-
lo. (DE CERTEAU,1998, p. 171) 

O autor sugere que as práticas organizadoras da cidade habitada ocorrem em meio a uma espécie de cegueira 
determinada pela própria imersão do cidadão no território vivido. A investigação sobre a habitabilidade do 
espaço, sobre como vivemos e construímos um lugar, permite enveredar por indagações sobre a nossa 
presença no mundo: que lugar ocupamos? Que lugar nos pertence? A que mundo pertencemos? Essa 
abordagem requer uma aproximação sensível, que concilie uma esfera estritamente técnica e científica a 
uma matriz de compreensão mais humanística, deslocada do saber especializado, indo em direção à 
percepção do habitante, nos moldes de uma “experiência antropológica, poética e mítica do espaço”, como 
sugere M. De Certeau, em busca de uma “cidade metafórica” que se pretende desvelar.  

Tornar próprio um lugar – ambientar-se – demanda exercitar uma forma de conhecimento semelhante à 
realização de uma descoberta, fruto de uma incursão por porções recônditas do território e da memória, 
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distinta da lógica utilitária predominante no cotidiano, que permeia a locomoção e o contato diário, pautados 
especialmente pela rotina casa-trabalho, casa-escola, escola-trabalho-casa, ou por deslocamentos 
equivalentes, muitas vezes mecânicos e repetitivos. 

O objetivo da atividade proposta foi o de propiciar um embate com a cidade, por meio de caminhadas no 
espaço urbano em condições singulares de observação, que provocassem não apenas experiências de 
deslocamento físico, ao se transitar pelo espaço urbano, mas, sobretudo, um deslocamento da percepção, 
de modo a potencializar a criação de novos mapeamentos e relatos urbanos. 

Nessa perspectiva, interessava ampliar a noção do bem cultural, de modo a superar a ideia do patrimônio 
consagrado, aludindo a uma compreensão mais próxima da sensibilidade do cidadão, considerando 
presenças marginais, situações menos cristalizadas e, desse modo, colocar em discussão a visão oficial 
amplamente difundida, atentando ao registro de territórios preteridos e à criação de novas narrativas. A 
memória, nesse contexto, apresenta-se como um mecanismo de compartilhamento de lembranças 
conectadas ao momento e espaço presentes e, ao mesmo tempo, instrumento poderoso de demarcação de 
subjetividade, lugar de resistência, de recriação e reordenamento da existência individual e coletiva 
(ALMEIDA, 2017). 

Partindo-se do princípio de que a ideia de patrimônio não advém de uma condição imanente do próprio bem, 
mas afirma-se a partir de um pacto social e que, portanto, transcende a esfera individual e não se limita 
exclusivamente ao conhecimento técnico, é que se colocou entre as metas principais dessa iniciativa 
construir coletivamente referências e repertórios ligados à leitura urbana, à compreensão da paisagem e dos 
seus componentes como suportes de memória, que pudessem amparar as discussões relativas aos temas da 
preservação do patrimônio cultural e que refletissem a respeito dos critérios de seleção do que preservar, 
por que e como fazê-lo.  

O estudo articula, portanto, a exploração dos espaços públicos (e meios de representação) de áreas centrais 
com a discussão dos conceitos de patrimônio e das práticas de preservação, apontando para o alargamento 
dessas compreensões e procurando revigorar um sentido de lugar compartilhado no panorama atual da 
cidade (Figuras 1 e 2). 
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Figuras 1 e 2: Representação como meio de ambientação e reconhecimento do lugar. 
Fotos: Eneida de Almeida 

REFERÊNCIAS E ITINERÁRIOS 

A formulação da Oficina usufruiu da aproximação de certos autores e suas respectivas abordagens, 
consideradas oportunas referências de suporte para as discussões e práticas propostas. Eis alguns deles e os 
enfoques privilegiados nas conversas: o historiador Ulpiano Bezerra de Meneses e a reflexão acerca dos 
conflitos entre preservação e ordenação urbana; o arquiteto norueguês Norberg-Shulz e o estreitamento de 
vínculos entre o exercício da arquitetura e o mundo dos “fenômenos” concretos da vida cotidiana; Guy 
Debord e sua Teoria da deriva com referência às práticas de deambulação, que inspiraram não só o 
deslocamento no espaço público, mas também a dinâmica das atividades desenvolvidas; Michel de Certeau 
e a criatividade desenvolvida por meio de táticas de resistência à reprodução acrítica de procedimentos 
tecnicistas. 

Como afirma Meneses 

 (...) é por meio de elementos empíricos do ambiente urbano que os significados são 
instituídos, criados, circulam, produzem efeitos, reciclam-se e se descartam. Afinal, a 
corporalidade é base de nossa condição humana. Além disso, não sendo os significados 
derivados de nossa constituição genética, nem tendo natureza estável, mas sendo produto 
de escolha e, portanto, historicamente instituídos, mutáveis e diversificáveis, não são nas 
coisas selecionadas elas próprias que devemos buscar critérios conclusivos para identificar 
o que compõe esse sistema de referências e guias. São nas forças que geram os interesses
e nos conflitos que podem opô-los (...) que encontraremos as chaves pelas quais certos
atributos geométricos e físico-químicos (os únicos imanentes) das coisas permitem a
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mobilização a serviço do sentido. Sem as práticas sociais não há sentidos sociais. Mas 

também não há significados sociais sem vetores materiais. (MENESES, 2006, p. 37) 

Meneses, ao examinar os critérios de valoração dos bens culturais urbanos e as condutas de 
patrimonialização, questiona a polaridade entre patrimônio material e imaterial, na medida em que indica a 
inadequação de se dissociar a dimensão física das práticas de significação social. O autor discorda da conduta 
usual presente no ambiente cultural paulistano que associa o interesse patrimonial a usos culturais 
pretensamente eruditos, ligados à indústria cultural e, por consequência, desconectados das práticas sociais 
corriqueiras. 

Christian Norberg-Schulz, e sua obra Intentions in Architecture (1963), compõe a antologia crítica de Kate 
Nesbitt (2006), com vistas a abarcar o enfoque fenomenológico da arquitetura. O arquiteto, segundo a 
pesquisadora, esboça uma compreensão abrangente da arquitetura, com base na obra do filósofo alemão 
Martin Heidegger (1889-1976) e na fenomenologia de Edmund Hurssel (1959-1938), propondo um “retorno 
às coisas, em oposição às abstrações e construções mentais”. Norberg-Schulz, conforme assinala Nesbitt, 
identifica o potencial da fenomenologia “como a capacidade de dar significado ao ambiente mediante a 
criação de lugares específicos”. Remete-se ao conceito romano de genius loci, segundo o qual há uma 
divindade que preside o lugar habitado pelo homem, ou seja, reafirma a conexão dos lugares com o sagrado, 
evocada na fundação das cidades antigas. Habitar um lugar, de acordo com essa concepção, requer “estar 
em paz num lugar protegido”. Nessa perspectiva, a arquitetura corresponderia ao ato arquetípico de 
delimitar um lugar no espaço, tornando “clara a localização da existência dos homens que, na definição de 
Heidegger, está entre o céu e a terra, em face dos seres divinos” (Nesbitt, 2006, p. 443-444).  

Segundo Norberg-Schulz (In Nesbitt, 2006, p. 455), “orientação” e “identificação” são pontos fundamentais 
do “estar-no-mundo do homem”. Se a “orientação” é qualidade do “homem peregrino” e faz parte da sua 
própria natureza, a “identificação” é a base do enraizamento e possibilita “ter uma relação amistosa com 
determinado ambiente”.  

As experiências do grupo dos Situacionistas, desenvolvidas no ambiente cultural francês, envolvendo um 
movimento artístico e político do final dos anos 1950, avançando pelos anos 60, associadas a uma postura 
de contestação aos padrões estabelecidos, mostram-se apropriadas para estimular as práticas de 
deambulações propostas pela Oficina. Aquelas condutas recuperaram certas práticas de errância do final dos 
anos 1920-30 introduzidas pelos dadaístas, depois retomadas pelos surrealistas, na exploração do território 
com o intuito de se apropriar do espaço e, assim, estreitar a relação entre o corpo e o espaço, entre o 
indivíduo e o ambiente. 

A Internacional Situacionista (I S), criada por Guy Debord em 1957, valeu-se das doze edições da revista IS 
(1958-1969) para difundir suas táticas políticas e criativas em vários países da Europa, estreitando relações 
entre a arte e o urbanismo, deslocando-a para a esfera política (JACQUES, 2003). Essas práticas afirmavam-
se como ações libertárias contra a sociedade capitalista e o aparato cultural institucionalizado. 
Correspondiam a ações rápidas, percursos improvisados, numa inversão dos deslocamentos usuais e 
previsíveis. A “deriva” seria o vaguear do indivíduo que não estabelecia a priori o destino e o percurso, mas 
se deixava levar pela “paixão”, pela intuição, pelo acaso, atento aos sinais do próprio território e aos 
sentimentos que esse ambiente despertaria nele próprio. 
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Pensadores como Michel De Certeau procuram dar algumas pistas aos que desejam outro mundo para ser 
vivido, aos insatisfeitos com a relação entre os homens e o espaço urbano e os homens entre si nas grandes 
cidades. Propõe uma aproximação poética na medida em que pressupõe um fazer artístico criativo 
desenvolvendo-se no próprio dia-a-dia. Defende os caminhos tortuosos, não o percurso mais breve, na 
perspectiva de ampliar fronteiras, rompê-las, ativar paixões, sentimentos, emoções que possam estimular a 
imaginação e o intelecto.   

A OFICINA CIDADE METAFÓRICA: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E OBJETIVOS 

O objetivo da atividade foi propiciar uma experiência que despertasse discussões distanciadas das 
concepções mais estritas de patrimônio, normalmente associadas tanto ao que é excepcional na paisagem, 
quanto às restrições de apropriação vinculadas ao instrumento do tombamento, como medida essencial de 
preservação do bem cultural. De modo equivalente, procurou-se desenvolver uma dinâmica que fugisse aos 
cânones mais rígidos de produção científica, valendo-se de estratégias estranhas às lógicas acadêmicas 
convencionais, condizentes com os próprios objetivos da Jornada do Patrimônio, cujo papel corresponde 
precisamente em estreitar as relações entre os organismos de cultura e de preservação do patrimônio e a 
população de modo geral.  

Nesse sentido, pensou-se ser oportuno exercitar os corpos em movimento, ao mesmo tempo em que se 
reconstituíam diversas camadas de memórias e de interações sociais associadas às dinâmicas do espaço 
percorrido, procurando relacioná-las à perspectiva de discussão da construção e apropriação da cidade e de 
sua representação simbólica.  

A Oficina nasceu dentro das Jornadas do Patrimônio em sua implantação, em 2015, e vem se desenvolvendo 
desde então a partir de parâmetros de trabalho similares, que, porém, se atualizam em função do processo 
de reflexão que se desencadeia em cada edição. 

Configurada como uma oficina-expedição pretende explorar a construção do conhecimento através de 
vivências de deslocamentos de eixos de percepção e registro do simples cotidiano, ativados pela mobilidade 
a pé, com o propósito de desencadear novos processos de leitura e interpretação do “texto urbano”.  

A caminhada cria condições de referência para observação da área central de São Paulo, assim como é a 
própria referência a ser observada, ou seja, cidade vista a partir do deslocamento e através de vivências 
induzidas ao longo do percurso (Figuras 3 e 4).  

Fig. 3 e 4: Experiências de deslocamento e vivências induzidas no espaço urbano: o corpo a corpo com a cidade. Fotos: Maria Carolina 
Maziviero. 
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Figuras 3 e 4: Experiências de deslocamento e vivências induzidas no espaço urbano: o corpo a corpo com a cidade. 
Fotos: Maria Carolina Maziviero. 

Objetivos gerais 

Discutir e ampliar o conceito de patrimônio cultural provocando um deslocamento perceptivo do 
participante em relação à cidade através de uma oficina, na qual ocorrerão vivências estimuladoras de novos 
vínculos, modos de reconhecimento e de ressignificação do estar na cidade, do próprio conceito de 
patrimônio. 

Objetivos específicos 

Criar mapeamentos e inventários dos percursos vividos, narrativas poéticas, desenvolvendo o olhar e a 
capacidade de reconhecimento e reposicionamento de valores atribuídos à cidade, aos espaços e aos meios 
de ativação de memória.  

Procedimentos 

Atividades de sensibilização, registro e produção de material de observação em dois encontros com duração 
de 4 horas cada, com a possibilidade de se estender individualmente em período extra aula.  

A programação prevê a integração entre atividades que ocorrerão em um ambiente interno, adequado para 
a reunião do grupo e para o desenvolvimento de reflexão e, atividade externa em percurso na cidade. 

Primeiro encontro 

Exercícios de sensibilização e movimento corporal voltados à ampliação da capacidade sensorial e cognitiva 
do espaço. A proposta da atividade em recinto fechado se justifica por possibilitar uma abordagem mais 
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controlada e de menor grau de complexidade para os registros que serão realizados de modo intercalado às 
caminhadas.  

No mesmo período ocorrerá primeira incursão em campo. 

Segundo encontro 

Nova expedição a campo em que se renova a observação e registro de ambientes e dos elementos que o 
compõem  

O interesse principal é registrar outras espacialidades a partir do corpo a corpo com o espaço público, que 
confronta a cidade planejada e visível. Interligada ao interesse central coloca-se a possibilidade de se discutir 
diferentes formas de representar – por mapeamentos, desenhos, sons ou fotos – e se relacionar com o 
território. A expectativa é que a discussão ofereça suporte para a elaboração de novos relatos e, portanto, 
propicie novas formas de organização subjetiva e novos vetores de relacionamento com a cidade de São 
Paulo (Figuras 5 e 6).  

Figuras 5 e 6: Exercícios de observação e representação à distância. 
Fotos: Angela Di Sessa. 

ALGUNS APONTAMENTOS ENTRE A ESTABILIDADE E O MOVIMENTO 

Em suas várias edições, as oficinas-expedição, consideram a pertinência de recuperar ideias e práticas 
apoiadas nas referências aqui mencionadas, no sentido de reformular a nossa relação com a cidade, moldada 
pouco a pouco por automatismos, por vínculos meramente utilitários, em que os deslocamentos não 
usufruem necessariamente da nossa atenção ao percurso, à paisagem, às suas evidências materiais, nem 
tampouco à sua dimensão simbólica e memorial.  
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Interessava-nos ainda ativar uma discussão de patrimônio que acolhesse múltiplos olhares, interpretações e 
narrativas, para compor uma abordagem plural ditada mais pela diversidade de posições e expectativas, do 
que pelos consensos até então confirmados por uma visão do patrimônio oficial e institucional. Uma 
experiência que pudesse ampliar e intensificar um diálogo entre pesquisadores de várias áreas do 
conhecimento e o público em geral, entre as pessoas interessadas em estreitar os elos com a cidade e com 
outros habitantes, reforçando as noções de identidade e pertença.  

Movimentar-se possibilita adquirir consciência do corpo e de si próprio, permite conquistar autonomia e 
desenvolver uma postura ativa, que se relaciona com a cognição, orientação e apropriação do território. 
Oferece condições de parametrar-se com o entorno e vice-versa, estabelecendo ligação entre o sujeito e o 
espaço, durante o tempo de deslocamento. Propicia, assim, reagir aos mecanismos regrados 
preestabelecidos, pretensamente objetivos da experiência moderna. Alternando a visão panóptica ao 
percurso do pedestre, deslocando-se do alto da torre ao rés do chão, da cartografia tradicional aos mapas 
afetivos, reconstrói-se um mapa pessoal a ser compartilhado com o grupo e amalgamado ao registro coletivo. 

Quem sabe as experiências aqui expostas possam revelar pistas mesmo que embrionárias para estimular 
novas práticas e representações da cidade contemporânea que possam articular as discussões sobre o 
patrimônio material e imaterial, norteando novas formas de produção e conservação da cidade. 
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RESUMO: 

Este trabalho busca compreender os espaços de morar da cidade de São Paulo a partir de seus projetos e da preservação 
de sua memória. Debruça-se de maneira mais específica sobre os primeiros apartamentos duplex modernos buscando 
compreender a organização espacial dos conjuntos habitacionais, o perfil de seus moradores e as transformações que 
sofreram ao longo de décadas de uso, tendo como objetos de estudo específico os edifícios Esther e Eiffel. Para tanto, 
busca-se aproximar as questões de conservação dos espaços físicos com o cotidiano de seus usuários, a partir das 
memórias de seus moradores. Assim, a análise dos projetos, o levantamento do perfil de seus moradores e da maneira 
como ocorre a ocupação dos espaços modernos se colocam como interesse principal. Neste sentido, foram utilizadas 
fontes de pesquisa diversas, como fotografias, anúncios de jornais e revista, associadas ao trabalho de campo e aos 
recursos da história oral, de maneira a ampliar a discussão sobre as possibilidades de associar à memória dos moradores 
à preservação desses bens culturais, realizando uma análise mais ética do que estética do campo do restauro e da 
historiografia da preservação. 
PALAVRAS-CHAVE: habitação; arquitetura moderna; preservação; memória; domesticidade.  

ABSTRACT: 
This work seeks to understand the living spaces of the city of São Paulo from its projects and the preservation of its 
memory. It focuses more specifically on the first modern duplex apartments seeking to understand the spatial 
organization of housing developments, the profile of its residents and the changes they have undergone over decades of 
use, with Esther and Eiffel. To do so, it seeks to approach the issues of conservation of physical spaces with the daily life 
of its users, based on the memories of its residents. Thus, the analysis of the projects, the survey of the profile of its 
inhabitants and the way in which the occupation of modern spaces takes place are the main interest. In this sense, 
various sources of research were used, such as photographs, newspaper and magazine advertisements, associated with 
the field work and the resources of oral history, in order to broaden the discussion about the possibilities of associating 
with the memory of the residents the preservation of these goods cultural studies, performing a more ethical analysis 
than the aesthetics of the field of restoration and the historiography of preservation. 
KEYWORDS: housing; modern architecture; preservation; memory; domesticity.   

RESUMEN: 
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Este trabajo busca comprender los espacios de vivir de la ciudad de São Paulo a partir de sus proyectos y de la 
preservación de su memoria. Se centra de manera más específica sobre los primeros apartamentos dúplex modernos 
buscando comprender la organización espacial de los conjuntos habitacionales, el perfil de sus habitantes y las 
transformaciones que sufrieron a lo largo de décadas de uso, teniendo como objetos de estudio específico los edificios 
Esther y Eiffel . Para ello, se busca aproximar las cuestiones de conservación de los espacios físicos con el cotidiano de 
sus usuarios, a partir de las memorias de sus habitantes. Así, el análisis de los proyectos, el levantamiento del perfil de 
sus habitantes y de la manera como ocurre la ocupación de los espacios modernos se plantean como interés principal. 
En este sentido, se utilizaron fuentes de investigación diversas, como fotografías, anuncios de periódicos y revistas, 
asociadas al trabajo de campo ya los recursos de la historia oral, de manera a ampliar la discusión sobre las posibilidades 
de asociar a la memoria de los habitantes a la preservación de esos bienes culturales, realizando un análisis más ético 
que estético del campo de la restauración y de la historiografía de la preservación. 
PALABRAS-CLAVE: alojamiento; arquitectura moderna; preservación; memoria; domesticidad. 
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INTRODUÇÃO

A discussão sobre a preservação da arquitetura moderna tem mais de trinta anos, mas a atribuição de valor 
das obras modernas ainda não está incorporada na discussão cotidiana de seus usuários. Este trabalho busca 
compreender os espaços de morar da cidade de São Paulo a partir de seus projetos e da preservação de sua 
memória. Debruça-se de maneira mais específica sobre os primeiros apartamentos duplex modernos 
buscando compreender a organização espacial dos conjuntos habitacionais, o perfil de seus moradores e as 
transformações que sofreram ao longo de décadas de uso. Trataremos de exemplares consagrados pela 
historiografia da arquitetura e reconhecidos como patrimônio oficial da cidade de São Paulo, seja pelo 
projeto arquitetônico, pela relevância de seus autores e pela localização na área central.  

O edifício Esther foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1990 com a justificativa de “constituir um profundo marco 
na paisagem e na história da arquitetura paulista por se tratar de um projeto de desenho coeso e 
consequente de princípios funcionalistas desenvolvidos com profundidade e alto padrão formal, num 
excelente equacionamento de todos os aspectos do programa” (Resolução 25 de 24/08/1990). Em 1992, ele 
foi tombado também pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 
da Cidade de São Paulo (Conpresp, Resolução 31/1992). Já no caso do edifício Eiffel, o tombamento inicial se 
deu pela inserção no Perímetro de Tombamento do Anhangabaú e a pesquisa revela que os moradores atuais 
reconhecem as qualidades da organização espacial e de sua localização, inclusive muitos deles têm a 
consciência dos cuidados que devem ter em relação a sua conservação. 

Tão interessante quanto compreender esta materialidade da obra, é analisar como a questão do morar – tão 
defendido e propagado pelos primeiros arquitetos vinculados ao movimento moderno – é compreendido e 
foi transformado nos últimos anos. Assim, este trabalho – fruto de uma pesquisa de pós-doutorado1 mais 
ampla sobre os apartamentos duplex – busca estabelecer um diálogo entre desenho, construção e 
apropriação de espaço que contribua para a preservação dos edifícios e das memórias a ele relacionadas. 

Neste sentido, a história oral entra como ferramenta fundamental para esta pesquisa ao trazer experiências 
e lembranças daqueles que moraram nos edifícios e ao incentivar outras possibilidades de abordar o 
patrimônio cultural. Para tanto, foram realizadas diversas entrevistas entre junho de 2016 até abril de 2018 
tentando levantar o perfil dos moradores, assim como as diferentes formas de ocupação e as transformações 
dos espaços decorrentes dos padrões contemporâneos de domesticidade. Para melhor sistematizar as 
respostas e ajudar na comparação dos dados obtidos, foram elaboradas fichas de entrevista com perguntas 
específicas aos moradores de cada um dos objetos de estudo. As perguntas foram agrupadas de acordo com 
três objetivos principais: traçar o perfil dos ocupantes dos apartamentos, entender a relação dos 
entrevistados com o edifício e com o Centro de São Paulo e melhor compreender as reformas feitas no 
apartamento ao longo dos anos. Para tanto, registrou-se também em planta as modificações ocorridas nos 
apartamentos dos entrevistados, comparando-se situação atual dos apartamentos aos desenhos originais.  

As entrevistas se colocaram como uma oportunidade de ouvir os moradores dos espaços construídos 
expressar suas opiniões, julgamentos e pontos de vista a cerca do lugar que habitam, usam e disfrutam 
diariamente. Ou, como afirma Graciela de Garay:  

1 A realização desta pesquisa conta com o apoio fundamental da Fundação para o Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), vinculado ao processo 2016/08717-0. 
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Los usuarios, con todas sus experiencias de vida e su sentido común, nunca aparecen 
citados en las paginas eruditas de la historia del arte, y si alguna vez son incluidos, sus 
referencias sirven, en la mayoría de los casos, para ilustrar los problemas sociales que señala 
el académico, ya sea para demonstrar las deficiencias intrínsecas del proyecto o la 
incapacidad de sus habitantes para usar y cuidar la arquitectura. (GARAY, 2002, p. 09). 

Tendo em vista que a história da preservação ainda carece de estudos que aproximem as questões de 
conservação dos espaços físicos com o cotidiano de seus usuários, esta proposta busca compreender esses 
conjuntos multifamiliares a partir das memórias de seus moradores. Tenta ainda entender como se dá a 
preservação desses espaços físicos, que adaptações foram realizadas de maneira a atender às demandas da 
vida atual e quem são os moradores desses espaços tão característicos de um modo de vida vinculado a 
meados do século XX. Assim, a análise dos projetos, o levantamento do perfil de seus moradores e da maneira 
como ocorre a ocupação dos espaços modernos se colocam como interesse principal. Neste sentido, foram 
utilizadas fontes de pesquisa diversas, como fotografias, anúncios de jornais e revista, associadas ao trabalho 
de campo e aos recursos da história oral, de maneira a ampliar a discussão sobre as possibilidades de associar 
à memória dos moradores à preservação desses bens culturais, realizando uma análise mais ética do que 
estética do campo do restauro e da historiografia da preservação. 

O ACERVO MODERNO DO CENTRO DE SÃO PAULO: CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO 

Entre o início da década de 1930 e o final da década de 1950, a cidade de São Paulo sofreu um surto de 
empreendimentos imobiliários no Centro que se relacionava diretamente com a questão da metrópole em 
desenvolvimento. As vias abertas e alargadas pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia, os terrenos esvaziados 
e a mudança na legislação da área central impulsionavam diretamente novos empreendimentos na área 
central. Os escritórios de arquitetos vinculados ao movimento moderno eram contratados para propor 
construções que abrigassem novos programas (cinemas, teatros, edifícios garagem, sedes de escritórios, 
habitação multifamiliar) de maneira econômica e racional, como já demonstrado por tantos autores, entre 
eles MINDLIN (2000), SEGAWA (1999), ANELLI (2001), LIRA (2011), COSTA (2015).  

As experiências com novos desenhos, técnicas construtivas e organização espacial se dava não somente na 
área central, mas, especialmente na região do entorno da Praça da República, ocorria uma concentração de 
edifícios modernos. É preciso lembrar que as primeiras experiências com arquitetura moderna de São Paulo 
– as casas de Gregori Warchavichk na rua Santa Cruz (1928) e na rua Bahia (1930), o edifício Columbus de 
Rino Levi (1934) -  anunciavam novas possibilidades de desenho arquitetônico em meio a uma massa de 
construções com estilos variados construídas “ao gosto do cliente”. Esta mistura poderia ser visualizada tanto 
nas ruas quanto nas páginas de revistas do período2. 

Nos cursos de formação de engenheiro-arquiteto, apesar do ensino tradicional, diversos arquitetos 
assumiram uma postura vinculada aos princípios da arquitetura moderna em sua trajetória profissional. 
Ainda na década de 1930, eram recém-formados pela Escola Politécnica Vilanova Artigas, Ícaro de Castro 
Mello e Oswaldo Corrêa Gonçalves; e pela Escola de Engenharia do Mackenzie College Eduardo Kneese de 

                                                
2 Interessante utilizar como referência a tese de doutorado de Maria Lúcia Pinheiro (1997) que pesquisou o material 
publicado na revista Acrópole (fundada em 1938 e publicada até 1971) e identificou os mais diversos estilos na cidade 
entre os anos de 1938 e 1945.  
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Mello, Oswaldo Bratke, Henrique Midlin, entre outros. Profissionais que, apesar de ter no início de suas 
carreiras obras ecléticas, se consolidaram como arquitetos modernos. Além disso, a chegada e atuação de 
alguns arquitetos estrangeiros na cidade trouxeram novidades para o mercado da construção civil. Entre eles, 
podemos destacar Jacques Pilon, Franz Heep, Rino Levi, Lucjan Korngold, Giancarlo Palanti. Além dos 
estrangeiros, arquitetos cariocas também atuaram com algumas obras modernas em São Paulo: Álvaro Vital 
Brazil, os irmãos Roberto, Hélio Duarte, entre outros. Já no final da década de 1940, a inauguração dos cursos 
de arquitetura do Mackenzie (1947) e da Universidade de São Paulo (1948) trouxe novos arquitetos paulistas 
para o mercado de trabalho.  

Depois de décadas de construção, uso e consagração, diversas obras realizadas por estes profissionais foram 
objetos de estudo e tombamento pelos órgãos de preservação municipal, estadual e federal. No início da 
década de 1980, foram tombados os primeiros bens modernos em São Paulo a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, de Vilanova Artigas; o Museu de Arte de São Paulo (MASP), de Lina Bo Bardi; e a Casa da 
Rua Santa Cruz de Gregori Warchavichk (OKSMAN, 2010).  

Em março de 2018, o Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo) tombou centenas de obras que estavam em estudo há décadas como 
representativas deste momento de modernização da cidade, dos arrojos tecnológicos, dos novos arranjos 
espaciais etc. Este processo foi realizado cercado de tensões a respeito da decisão do Conselho que, semanas 
antes da votação sobre os bens moderno, decidiu pelo não tombamento da vila nos jardins desenhada na 
década de 1930 pelo arquiteto Flavio de Carvalho levando em consideração os pedidos e manifestações de 
seus proprietários e pelo entendimento de que a vila estava bastante descaracterizada. 

A reivindicação dos moradores da Vila de Flavio de Carvalho revela uma questão séria que precisa ser 
discutida e profundamente analisada quando se trata da relação entre usuários e bens protegidos. Como é 
possível habitar um edifício projetado e construído em um outro momento da história e que muitas vezes 
não atende às práticas domésticas contemporâneas? O tombamento de uma residência refere-se a sua 
materialidade ou as práticas realizadas e propostas? Como garantir a conservação do imóvel tombado e 
garantir o conforto e segurança de seus moradores? As questões lançam desafios ao tema do tombamento 
de imóveis habitacionais e da relação entre órgãos de preservação e de usuários dos bens protegidos. Flavia 
Brito do Nascimento, em seu livro “Blocos de Memórias”, descreve a trajetória da preservação da arquitetura 
moderna, especialmente no que se refere à habitação, e aponta a complexidade da preservação de conjuntos 
habitacionais de caráter social. Apresenta as questões relacionadas ao conjunto Pedregulho, no Rio de 
Janeiro, com sua torre sinuosa de apartamento de diferentes tamanhos, dos blocos de apartamentos duplex 
e dos equipamentos coletivos descrevendo seu processo de construção, usos e o recente restauro 
(NASCIMENTO, 2017).  Neste artigo, foram feitas aproximações com os moradores de dois edifícios modernos 
consagrados do Centro de São Paulo, buscando compreender suas impressões, expectativas, interesses e 
práticas cotidianas. 

MODOS DE MORAR NA METRÓPOLE 

A morada foi objeto de debate e experimentação projetual frequente entre os arquitetos. Entre aqueles 
vinculados ao movimento moderno de arquitetura, muitas vezes o tema da habitação estimulou tentativas 
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de criar novos arranjos espaciais que incentivassem hábitos para o homem moderno a partir de práticas que 
garantissem uma vida mais saudável a partir de espaços higiênicos, racionais e estimulante.  

Essa questão da habitação coletiva nas metrópoles foi abordada em trabalhos como os de Sampaio (2002), 
Rossetto (2002), Villa (2002), Bruna (2010), Silva (2013), Bonduki; Kouri (2013), Botas (2017), que 
demonstraram como a arquitetura moderna buscou construir de maneira racional e eficiente na tentativa de 
baixar o custo dos empreendimentos e garantir qualidade de vida aos moradores. 

Esta pesquisa insere-se neste grupo de discussão ao estudar os apartamentos duplex, sua proposta de 
organização de espaços físicos, vida doméstica e seu estado atual. Estes exemplares apresentavam uma 
organização setorial - íntimo, social e de serviços - que ocorria a partir da distribuição em diferentes 
pavimentos. O primeiro exemplar conhecido do conjunto de apartamentos duplex modernos é o Narkonfim 
(1928-1929), projetado pelo arquiteto russo Moisiei Guinzburg, coordenador do Comitê de Construções 
Estatais. Sua proposta inovadora organizava as células habitacionais de 27 a 30 metros quadrados (cujas 
funções se distribuíam em dois pavimentos), que ao serem agrupadas e somadas aos equipamentos coletivos 
(creches, cozinhas, lavanderias) formavam dom komunna  ou  residência comunal (COHEN, 2013).  

No Brasil, as primeiras iniciativas associadas aos apartamentos duplex vinculavam-se às iniciativas 
governamentais de produção de moradia. No entanto, outros empreendimentos modernos com esta 
tipologia foram propostos na cidade de São Paulo, com áreas maiores, em localizações privilegiadas e 
voltados para um público de alto poder aquisitivo. Aqui, trataremos dos conjuntos Esther (Vital Brazil e 
Adhemar Marinho, 1937) e Eiffel (Oscar Niemeyer, 1951) para entender sua proposta de habitação, sua 
preservação e o uso por seus moradores. 

O Edifício Esther foi um empreendimento da família Nogueira, dona de usinas de açúcar no interior do estado, 
concretizado a partir de um concurso de arquitetura. Os cariocas Vital Brazil e Adhemar Marinho 
apresentaram soluções inovadoras ao edifício: planta livre, espaços flexíveis e janelas corridas nos andares 
de escritório, diferentes recursos de proteção à insolação nas diversas fachadas. Com um programa 
multifuncional - lojas comerciais no pavimento térreo, salas de escritório, apartamentos simples e os duplex 
– o edifício marcou a paisagem do Centro de São Paulo e foi destaque no catálogo da exposição “Brazil Builds”
com a apresentação de Philip Goodwin: “fôra difícil encontrar melhor arranjo para a vida moderna do que o
existente neste bonito edifício de apartamentos” (GOODWIN, 1943, p.118).  Os duplex – denominados pelo
arquiteto Vital Brazil como “apartamentos duplos de luxo” (ATIQUE, 2013, p.201) – eram compostos por uma
sala de estar com pé direito duplo, vestíbulo, escada, sala de jantar, cozinha, dispensa e dependências de
empregados. O nome dos primeiros moradores – localizadas em listas telefônicas do período – demonstra
que o conjunto era procurado por pessoas com alto poder aquisitivo e empreendedores, a exemplo de
Ferdinando Matarazzo (sobrinho do Conde Matarazzo) que foi dono da antiga Usina Amália e sócio no banco
Intercontinental, Marcel Levy (empresário) e José de Oliveira Pirajá (advogado formado na USP e explorador
de carvão mineral em São Paulo).

Já o edifício Eiffel (1953-55) foi projetado por Oscar Niemeyer, com a colaboração do arquiteto Carlos Lemos, 
como um empreendimento da Companhia Nacional de Investimentos (CNI), buscando atrair as classes mais 
ricas. O conjunto arquitetônico reúne 54 apartamentos duplex de 2, 3 e 4 dormitórios, com áreas que variam 
entre 120 e 200 metros quadrados. Seus anúncios do período ressaltavam sua localização privilegiada e a 
separação entre partes nobres e de serviço. Em seu térreo, uma galeria com lojas que se implantam em um 
desenho sinuoso, a exemplo de outras galerias de Oscar Niemeyer (COSTA, 2015).  
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Figura 01 - Plantas dos apartamentos duplex do Edifício Esther. 

Legenda: vermelho – áreas sociais; azul – áreas íntimas; amarelo – serviços. 
Desenhos: Sabrina Costa e Gabriela Piccinini 

 

 
Figura 02 - Plantas da torre do edifício Eiffel 
Desenhos: Sabrina Costa e Gabriela Piccinini 
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Figura 03 - Plantas do apartamento duplex do Edifício Eiffel - tipologia A  

Legenda: vermelho – áreas sociais; azul – áreas íntimas; amarelo – serviços. 
Desenhos: Sabrina Costa e Gabriela Piccinini 

 

 
Figura 04 - Plantas do apartamento duplex do Edifício Eiffel - tipologia B  

Legenda: vermelho – áreas sociais; azul – áreas íntimas; amarelo – serviços. 
Desenhos: Sabrina Costa e Gabriela Piccinini 

 

As entrevistas com moradores, funcionários e síndicas dos dois edifícios revelam que o perfil dos residentes 
se modificou bastante nas últimas décadas. Enquanto os primeiros moradores estavam interessados em 
grandes apartamentos, numa bela localização no Centro de São Paulo e tinham condições financeiras 
bastante favoráveis, na última década, o edifício é procurado por artistas, arquitetos e designers interessados 
no desenho, na vista e nas facilidades da vida na área central. As entrevistas foram fundamentais para revelar 
interesses, práticas e gostos. 
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 A ESCOLHA POR MORAR NO CENTRO 

Ao longo da pesquisa, a história oral foi usada como ferramenta para analisar a relação dos usuários com a 
memória de seus lares. Assim, foram realizadas entrevistas com os moradores dos apartamentos duplex para 
compreender a apropriação e transformação dos espaços ao longo das décadas.  

Entendendo a memória como um processo de reelaboração permanente do passado no presente, onde 
informações são conservadas e outras apagadas, em processos contínuos e renovados. Essas memórias são 
individuais e coletivas, ligam-se à vida social e especializam-se, mas ter acesso a elas tem se mostrado um 
desafio constante nessas histórias. É possível comparar a procura por memórias e narrativas dos moradores 
ao desafio de acessar as histórias particulares escondidas no cotidiano das famílias e guardadas em seus 
arquivos familiares. Uma referência forte para esta pesquisa foi o trabalho coordenado por Graciela de Garay 
(2002) sobre o conjunto habitacional Miguel Aleman, na cidade do México. Sua equipe – formada por 
historiadores, sociólogos, antropólogos e latinoamericanistas -  desenvolveu ao longo de 3 anos (1997-2000) 
o levantamento de testemunhos do moradores na relação com os espaços físicos, suas propostas teóricas e
os desafios da conservação do conjunto arquitetônico. Inaugurado em 1949, o complexo arquitetônico foi
financiado pela Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro a partir do projeto de Mario Pani. Apresenta
influências diretas das ideias de Le Corbusier, entre elas, a crença do crescimento regular e racional da cidade
a partir da concentração ordenada de pessoas e serviços. Assim, o complexo abriga aproximadamente cinco
mil pessoas em suas nove torres de apartamentos.

Habrá que hacer entonces la historia del lugar sin perder de vista em los testimonios de sus 
habitantes tanto sus processos de apropriación y la dotación de sentidos que comparten a 
través de sus lecturas del multifamiliar, como la mediación del tempo y la memoria que, a 
su vez, explica las relaciones de los hombres y las mujeres com sus lugares (GARAY, 2002, 
p. 14).

A riqueza deste trabalho estimulou o desenvolvimento da pesquisa de pós-doc. No entanto, compreende-se 
que os conjuntos aqui abordados são de outra escala (edifícios uma quantidade bem menor de 
apartamentos), sem os equipamentos coletivos de apoio e inseridos numa dinâmica urbana específica (o 
Centro de São Paulo).  

A aproximação com os moradores dos edifícios Esther e Eiffel se dava a partir de uma apresentação do 
projeto para os síndicos dos condomínios e, quando autorizado, o envio de cartas de apresentação e 
solicitação de uma entrevista e reconhecimento do imóvel.  

Uma das questões que permeia as conversas com os moradores dos dois edifícios inevitavelmente é a relação 
com o Centro. A localização na área central, o acesso à infraestrutura de transporte, a comodidade de estar 
em um bairro tão rico de comércio, serviço e cultura aparece em falas de moradores com perfis bastante 
diversos.  

O fato de eu estar morando no centro, eu estou valorizando uma cidade que é para todo 
mundo, não é só para mim que estou pagando imposto, que pago IPTU e tenho que ficar 
afastada dessa gente. Com o valor que eu desembolsei para comprar esse apartamento, eu 
poderia muito bem comprar um apartamento de condomínio fechado com piscina, com 
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lazer, com academia, salão de beleza, quadra de tênis… Mas para mim, filosoficamente e 
politicamente, isso é um ato de amor a cidade (JNS, moradora há 3 anos3). 

Metrô no meu quintal. Olha o metrô ali, a entrada, na Caetano de Campos! Tudo o que você 
quer, você encontra aqui. Supermercado, lojas de roupa, sapato ali na Rua do Arouche. Dia 
de sábado e domingo, feirinha, uns doces… Tem um senhor ali, Damião, que faz uns bolos 
maravilhosos! (NN, moradora há 9 anos4). 

Tudo aqui é muito fácil de ir… Tanto é que as minhas amigas que não moram em São Paulo, 
quando vem… Tem outras amigas que podem ficar… “Não, queremos ficar na sua casa que 
é perto de tudo”. Quem está sem carro tem facilidade para ir em qualquer lugar, então hoje 
eu não gostaria de me mudar do Centro (EK, moradora há 22 anos5). 

A vontade que é botar um neon aí “venham para o centro”, porque ainda está muito ocioso. 
Tem muita unidade de vaga ainda e a facilidade de acesso, de infraestrutura, é absurda (MB, 
morador há 20 anos6).  

As pessoas me perguntavam assim “mas você vai para a Praça da República? Mas a Maria 
tem um ano!”. Eu pensava “gente, mas ela vai crescer”. Eu não vou precisar da Praça Buenos 
Aires para ela brincar (CT, moradora há 16 anos7).  

 

DOMESTICIDADE E MEMÓRIA DOS MORADORES 

Para melhor sistematizar as respostas e ajudar na comparação dos dados obtidos, foram elaboradas fichas 
de entrevista com perguntas específicas aos moradores de cada um dos objetos de estudo. As perguntas 
estão agrupadas de acordo com três objetivos principais: traçar o perfil dos ocupantes do apartamento e 
melhor compreender as reformas feitas no apartamento ao longo dos anos. Registrou-se também em planta 
as modificações ocorridas nos apartamentos dos entrevistados, comparando-se situação atual dos 
apartamentos às plantas originais encontradas na FAUUSP. 

As conversas tinham uma duração média de uma hora, quando ocorria uma sequência de foto dos interiores. 
Este momento era especialmente rico porque os entrevistados sentiam-se mais à vontade para explicar suas 
práticas cotidianas e seus gostos a partir dos objetos expostos, das escolhas dos materiais e das reformas.  

Nas entrevistas realizadas com os moradores do edifício Eiffel, foi relatado que os apartamentos se 
encontravam em estado de abandono e degradação muito grande na hora da compra. Esta informação se 
refere especialmente aqueles que mudaram para o conjunto nos últimos vinte anos e relatam a necessidade 
de rever as instalações hidráulicas e elétricas antes de se mudarem para os apartamentos. JN conta que “esse 
apartamento estava totalmente detonado. Ele estava fechado há mais ou menos oito meses. Ele não tinha 
ninguém morando e ele estava absolutamente precário”. O depoimento dela é muito parecido com o de MB 

                                                
3 Entrevista realizada com a senhora JNS no edifício Eiffel, em 07 de abril de 2017. 
4 Entrevista realizada com a senhora NN no edifício Eiffel, em 02 de maio de 2017. 
5 Entrevista realizada com a senhora EK no edifício Eiffel, em 11 de abril de 2017. 
6 Entrevista realizada com o senhor MB no edifício Eiffel, em 11 de abril de 2017. 
7 Entrevista realizada com a senhora CT no edifício Eiffel, em 11 de março de 2017. 
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e o de tantos outros no Eiffel: “Tudo ferrado. O apartamento… O proprietário me falou que ele estava 
fechado já há dois anos. Assim, ele estava todo acarpetado, como aquele carpete grosso velho”. 

No caso do edifício Esther, é perceptível que o mesmo passa por um processo intenso de transformação de 
seus usos e espaços físicos. Dos quatro apartamentos duplex do edifício, apenas dois funcionam atualmente 
como moradia. O escritório SMJ Perícias e contabilidade funciona no apartamento 904 e seu proprietário, o 
contador SM, relatou que seu escritório funciona no prédio há 25 anos e a escolha deste espaço se deu 
especialmente pela localização, na área central e em frente ao metrô. Seu espaço sofreu uma reforma que 
se marca especialmente pelo fechamento do pé direito da sala com uma laje e pela divisão interna do 
pavimento superior para abrigar as áreas de trabalho do escritório. Antes de sua empresa de contabilidade, 
lá funcionava um escritório de advocacia. SM explica que “precisava reintegrar o apartamento e deixar o 
escritório funcional e também apresentável para os clientes”8.  

A senhora RP, moradora de um dos apartamentos duplex do Esther, destaca os atributos modernos do 
edifício: 

 Além de supermoderno, arrojado o projeto, super ventilado, eu me sinto presenteada de 
ter essa oportunidade. Eu nunca pensei, nem para o meu pai quanto mais para mim, ele era 
uma superestrela. Para mim, é uma joia muito grande. Infelizmente, por causa da minha 
idade e problemas pessoais, eu não pude curtir esse apartamento com eu teria gostado. (...) 
Quando as pessoas vêm aqui, todo mundo adora. Essa arquitetura é maravilhosa, é 
moderno até hoje, imagina naquela época. É gostoso, as formas, as linhas retas, os 
materiais… Essa escada, por exemplo, pode ser bonita no canto, onde for, eu nunca teria 
posto essa escada aqui porque eu adoro as linhas modernas desse prédio. Adoro, não cansa 
nunca, é uma arquitetura deliciosa para você morar, você pode botar qualquer objeto aqui 
dentro que fica bonito, decorativo. 

O arquiteto BG é o proprietário do apartamento 905 desde 2008. Ele foi morador do Esther, mas no momento 
da entrevista, estava colocando o imóvel a disposição para aluguel, para tanto, realizou uma pequena 
reforma que ressaltava as características do espaço original: retirou a laje que fechava o pé-direito duplo, 
restaurou as janelas em fita e pintou as paredes de branco. BG9 conta que estava procurando um espaço na 
região central quando achou o imóvel a venda por um bom preço. Ele, como um admirador da arquitetura 
moderna, já se interessa pelo edifício. O apartamento era utilizado anteriormente como salão de beleza e 
estava descaracterizado: “quando eu comprei, isso aqui estava cheio de parede. Entendeu? Estava cheio 
daquelas divisões que tem em cabelereiro”. 

Grimaldi denuncia o descaso com os gestores do edifício tem com as áreas comuns e exemplifica mostrando 
com os fossos internos do edifício. “Os fossos nunca foram limpados. O que é que custa chamar uma empresa 
para chamar isso aí? Dar um trato?” e demonstra a importância do edifício: “foi o primeiro edifício 
modernista da América Latina”. Ou seja, reconhece o edifício marcante na historiografia da arquitetura 
moderna brasileira. O apartamento duplex abriga desde outubro de 2017 o Studio Pharus, uma galeria de 
arte contemporânea, que funciona também como residência artística para desenvolvimento de projetos 
específicos.  

8 Entrevista realizada no escritório de contabilidade no dia 12 de maio de 2017. 
9 Entrevista realizada no apartamento do edifício Esther no dia 14 de abril de 2016. 

6939



O edifício Esther acaba por perder lentamente seu programa habitacional e acolhe funções cada vez mais 
diversas em seus espaços. Além do salão de cabelereiro que foi instalado no apartamento 905, um dos 
apartamentos abrigou, entre 2004 e 2012, uma mesquita que recebia mulçumanos de origem africana na 
região central da cidade. As intervenções que foram feitas recentemente deram maior visibilidade ao edifício. 
O apartamento da cobertura foi convertido em um restaurante que executou reformas que perturbam a 
leitura do conjunto, entre elas o fechamento do terraço com uma cobertura provisória e a instalação de um 
guarda-corpo de vidro. O mesmo empreendedor inaugurou uma padaria no térreo alterando o caixilho e o 
fechamento do espaço original.   

A situação é bem diferente no edifício Eiffel. CT, atual síndica contou que, no início dos anos 2000, ainda era 
possível encontrar consultórios de psicológos, escritórios de contabilidade, produtoras e outras atividades 
nos apartamentos. Atualmente todos tem função residencial.  

As entrevistas com os moradores deste conjunto apontam que, nos últimos dez anos, uma nova geração de 
interessados tem ocupado o prédio. É também comum no Eiffel a presença de arquitetos que, de alguma 
maneira, acabam por intervir no projeto original e por adaptar o apartamento às demandas da vida 
contemporânea: cozinhas integradas, estrutura aparente e novos acabamentos internos. O advogado LW10 
relaciona as transformações de seu apartamento com a necessidade de superar a proposta de meados do 
século XX: “bem aqui nesse núcleo tem a cozinha, a área de serviço, o banheiro de empregada e quarto de 
empregada. Era uma configuração feita para famílias dos anos 50”.  

O tamanho da cozinha e a presença do quarto de empregada são sempre citadas entre as reformas internas. 
JNS, moradora de um dos apartamentos do corpo central, mostra-se convencida da necessidade de 
integração entre a cozinha e a sala: “Eu estava convicta antes de falar com qualquer arquiteto de que este 
negócio tinha que ser aberto para a sala, que a cozinha tinha que ser aberta para a sala como o apartamento 
da Renata [outra moradora]. Porque o que existia aqui era tipo um quartinho de empregada e um banheiro 
que eu olhando daqui, de onde a gente está para lá, achava que era um corpo estranho”. Assim, como afirma 
a senhora AAP11 “a cozinha era minúscula então a gente tirou o quarto de empregada e aumentou a cozinha”, 
e a senhora EK “eu aumentei [a cozinha] porque era bem menor! Porque o original, ele tinha uma área de 
serviço que vinha até aqui. A minha cozinha era um “L”. Era assim e aqui. Então eu tirei esse quartinho”.  

Além disto, alguns moradores informam que adaptaram um dos quartos para acolher um escritório em casa, 
também esta é uma reforma que responde a um modo de vida diverso daquele da época do projeto. 

No que se refere ao conjunto, é visível problemas como o do desplacamento das pastilhas, infiltrações e a 
ocupação de áreas comuns, que demonstram a complexidade da conservação física do bem. Além disso, a 
mudança dos caixilhos de ferro por esquadrias de alumínio é um dos maiores impactos que as reformas do 
apartamento causam no aspecto geral do prédio. A maioria dos apartamentos visitados tem instalada uma 
nova esquadria com um desenho muito próximo ao original, mas com diferença de coloração na pintura dos 
dois materiais e algumas alterações modificam a leitura da fachada. Alguns moradores justificam a mudança, 
entre eles o senhor AL que explica que “a de ferro, ela é muito mais bonita porque ela é fina. Só que ela não 
impede o ruído como a de alumínio” e a senhora EK conta: “tirei aquelas janelas de ferro que eram pesadas. 

10 Entrevista realizada com o senhor LW no edifício Eiffel, em 02 de maio de 2017. 
11 Entrevista realizada com a senhora AAP no edifício Eiffel, em 20 de março de 2017. 
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Nossa! Quando eu ficar velha eu não vou conseguir mexer nas janelas”. Essas transformações interferem na 
leitura do bem tombado, como também na qualidade de vida de seus moradores. 

Esta é uma questão que se coloca para a questão da preservação de habitação: como adequar as moradias 
para o cotidiano de moradores sem interferir no bem? Até que ponto o tombamento pode interferir na 
privacidade e no conforto de seus moradores? Questões como essa tem sido levantadas em casas, edifícios, 
vilas e conjuntos habitacionais.  

Mesmo diante do desafio de morar em um edifício tombado, diversos moradores revelam um certo orgulho 
desses espaços. As entrevistas revelam a descoberta do conjunto, de seus espaços e de sua autoria.  

Eu estava procurando um apartamento para levar minha biblioteca e a ideia era exatamente 
ao longo da Avenida Paulista, para eu começar a pensar em lazer, cinema, coisas desse tipo. 
Retornando de um congresso, uma colega da sociologia que morava aqui no prédio, disse 
“o melhor lugar de São Paulo para morar é onde eu moro”. (...) Sou apaixonada aqui pelo 
prédio apesar de algumas reclamações mas é realmente aquilo que a minha colega disse, é 
perto de tudo, é fácil e aqui eu ando! (RR, moradora há 21 anos12).  

Eu fiquei meio impactada assim pelo espaço que era muito amplo, pela localização, metrô 
na porta, não é? É tudo à sua mão. Maravilha. (JNS, moradora há 3 anos).  

Tem uma coisa interessante que é os quartos ficarem embaixo da sala, você não fica direto 
no andar dos quartos. O barulho que vem dos quartos é do barulho do seu próprio 
apartamento (LG, morador há 18 anos13). 

Tinha a coisa da galeria do térreo que eu acho simpática. Nessa época [de procura por um 
apartamento para comprar], eu já estava ganho pela ideia de morar aqui porque eu achei 
interessante aqui. Uma época que tinha algum projeto da cidade, de convívio das pessoas, 
que era o mais interessante. Começando a andar nos prédios, você sentia isso. Tem essas 
coisas base, tinha apartamentos supergrandes, apartamentos médios e apartamentos 
pequenos, tudo no mesmo prédio e as pessoas se entendem super bem. (LG, morador há 
18 anos).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo buscou aproximar-se dos moradores de dois edifícios modernos oficialmente preservados e 
localizados no entorno da Praça da República. Sua proposta de moradia remete-se diretamente às 
experimentações espaciais propostas pelos arquitetos vinculados ao movimento moderno na primeira 
metade do século XX.  

Tanto o Esther quanto o Eiffel apresentam unidades habitacionais em bom estado de conservação. No 
entanto, os conjuntos estão com as áreas comuns comprometidas. Fachadas, coberturas e acessos precisam 
de obras de restauro e manutenção que garantam a integridade do bem. As falas dos moradores demonstram 
a percepção para as questões de conservação, como destaca a moradora do Eiffel a senhora EK: 
                                                
12 Entrevista realizada com a professora RR no edifício Eiffel, em 02 de junho de 2017. 
13 Entrevista realizada com o senhor LG no edifício Eiffel, em 26 de março de 2017. 
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“posteriormente que começamos este trabalho, tentando recuperar o prédio. Na verdade, nosso sonho de 
moradores era conseguir um patrocínio e restaurar o prédio, mas não sei se vamos conseguir. (...) O ideal 
seria restaurar todas essas pastilhas que estão hoje desgastadas”.  No entanto, essas questões aparecem de 
maneira mais clara no que se refere aos espaços de uso coletivo do que nos espaços domésticos. As trocas 
das esquadrias e o fechamento de alguns terraços não é compreendido como ações que possam 
comprometer a leitura dos bens protegidos.  

Nos dois edifícios, as visitas aos apartamentos revelaram alterações constantes nos imóveis. No caso do 
Eiffel, o hall de entrada foi ampliado pela demolição de uma parede que dividia a entrada, a sala e a escada; 
os acabamentos originais – granilite, cerâmica preta e pastilhas – foram trocados por outros materiais; o 
quarto de empregada foi demolido e, em muitos casos, integrado à cozinha, provavelmente porque não é 
mais tão comum funcionários que dormem na casa de patrões; os dois grandes quartos nos apartamentos 
da tipologia B foram transformados em três de tamanho médio;  e o armário embaixo da escada mudou de 
função em vários apartamentos, transformando-se em banheiro, closet ou em mais espaço para o quarto. 
No caso do Eiffel, além da mudança de uso – um apartamento convertido em escritório de contabilidade e 
outro em residência artística – era comum o fechamento com uma laje do pé-direito duplo da sala de jantar, 
e a abertura da cozinha para a sala. Neste edifício, o estado de conservação do conjunto constitui um 
problema mais grave do que o das unidades habitacionais. 

As entrevistas com os proprietários dos apartamentos duplex tiveram como finalidade compreender as 
diferentes formas de habitar, ocupar e transformar o espaço decorrentes dos modos de morar propostos e 
os concretizados. Compreendendo a apropriação desses espaços e lançando luz às questões do cotidiano dos 
moradores em conjuntos habitacionais modernos. 
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EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Entorno, vizinhança e ainda área envoltória ou de tutela são denominações dadas, ao longo da trajetória do                 
campo do patrimônio cultural, ao instrumento de restrição de uso para a preservação de bens tombados.                
Sua regulamentação qualifica e é uma forma de concretizar a relação entre o patrimônio e o local onde este                   
se situa. Atualmente, ampliaram-se significativamente suas potencialidades e significações como          
instrumento de valor adjetivo aos bens acautelados, ganhando jurisprudência e importância nas políticas             
empreendidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan). O entorno de bens tombados              
passa a ser compreendido como ambiência, valorizando a integração dos bens culturais no espaço urbano.               
A expressão ambiência é utilizada na prática institucional do Iphan em uma perspectiva de compreensão               
dos diferentes aspectos dos bens protegidos para a ampla preservação por meio de seus entornos. Foi a                 
partir dessa percepção que se desenvolveu uma pesquisa de mestrado interdisciplinar em preservação do              
patrimônio cultural, na qual esboçou-se um processo heurístico de abordagem de ambiência no entorno de               
bens tombados como forma de tratamento deste para preservação ampla do patrimônio cultural. Com isso,               
evidenciou-se as manifestações mais atuais do termo em investigações interdisciplinares de abordagens            
sensíveis urbanas que o compreendem como fator integrado, permitindo a percepção das coisas nos              
espaços vivenciados pelos diferentes sujeitos. Analisou-se como as ambiências permitem compreender as            
múltiplas relações entre os bens culturais e seus entornos. O repertório desenvolvido foi aplicado em               
pesquisas de campo feitas no conhecimento das ambiências do entorno da Casa de Portinari, localizada em                
Brodowski no Estado de São Paulo. Mais do que levantar informações, foi possível criar situações de                
compreensão dos processos existentes no entorno a partir das percepções das pessoas que vivenciam o               
entorno da Casa. Este artigo apresenta a pesquisa a partir de uma leitura da noção de ambiência por meio                   
de abordagens que permitem considerar múltiplas dimensões para preservação dos bens culturais,            
apresentando uma outra leitura possível ao entorno de forma a pautá-lo como instrumento de preservação.               
Portanto, insere-se no bojo de produções que buscam tratamento interdisciplinar da preservação e que              
estudam as cidades em seus processos dinâmicos, auxiliando a construção de uma noção de entorno que é                 
potencializadora desta preservação. 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural urbano; entorno de bens tombados; ambiência; Casa de Portinari.  

ABSTRACT: 
Surroundings, neighborhood, buffer zones, urban settings and envelopment area or tutelage area are names              
given, over time in the field of cultural heritage, to the instrument of usage restriction for the preservation of                   
listed cultural properties. Its regulation qualifies as and is a concrete manifestation of the relation between                
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heritage and the place where it is located. Currently, its potential and meanings as an instrument of adjective                  
value to the listed goods have widened significantly, gaining jurisprudence and importance in policies              
undertaken by Iphan - the Institute of National Historic and Artistic Heritage. The surroundings of cultural                
properties will then be understood as ambiance, valuing the integration of cultural properties in the urban                
setting. The term ambiance is used in institutional practice of Iphan with a perspective of understanding the                 
different aspects of the protected goods for a wide preservation by means of their surroundings. From this                 
notion, an interdisciplinary Master’s research on the preservation of cultural heritage was developed, in              
which a process of heuristic approach was sketched for the ambiance of surroundings of listed properties as                 
a form of wide preservation of cultural heritage. In this process, the most current manifestations of the term                  
were made evident in interdisciplinary investigations of sensible urban approaches that understand it as an               
integrated factor, allowing the perception of things in spaces experienced by different subjects. An analysis               
was made of how ambiances allow the understanding of multiple relations among the cultural properties and                
their surroundings. The repertory developed was applied in field researches made on the knowledge of the                
ambiances in the surroundings of Portinari’s Former House, located in Brodowski, in the State of São Paulo.                 
More than gathering information, it was possible to create situations to understand existing processes in the                
surroundings from the perceptions of the people that experience these surroundings of the House. This               
article presents the research from a reading of the notion of ambiance through approaches that enable the                 
consideration of multiple dimensions for the preservation of cultural heritage, presenting another possible             
interpretation of the surroundings in a way that sets it as an instrument of preservation. Therefore, it is                  
inserted in the set of works that seek an interdisciplinary treatment of preservation and study of cities and                  
their dynamic processes, aiding in the construction of a notion of surroundings that enables preservation. 
KEYWORDS: urban cultural heritage; heritage surrondings; buffer zones; ambiance; Portinari’s former            
house. 

RESUMEN: 
Entorno, vecindad y aún área envolvente o de tutela son denominaciones dadas, a lo largo de la trayectoria                  
del campo del patrimonio cultural, al instrumento de restricción de uso para la preservación de bienes                
tutelados. Su reglamentación califica y es una forma de concretar la relación entre el patrimonio y el lugar                  
donde éste se sitúa. Actualmente, se han ampliado significativamente sus potencialidades y significaciones             
como instrumento de valor adjetivo a los bienes protegidos, ganando jurisprudencia e importancia en las               
políticas adoptadas por el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional (Iphan). El entorno de bienes               
de interés cultural pasa a ser comprendido como ambiente, valorizando la integración de los bienes               
culturales en el espacio urbano. La expresión ambiente se utiliza en la práctica institucional del Iphan en una                  
perspectiva de comprensión de los diferentes aspectos de los bienes tutelados para la amplia preservación               
a través de sus entornos. Fue a partir de esa percepción que se desarrolló una investigación de maestría en                   
preservación del patrimonio cultural, en la que se esbozó un proceso heurístico de abordaje de ambiente en                 
el entorno de bienes de interés cultural como forma de tratamiento de éste para preservación amplia del                 
patrimonio cultural. Así, se evidenciaron las manifestaciones más actuales de ambientes en investigaciones             
interdisciplinares de abordajes sensibles urbanos que lo comprenden como factor integrado, permitiendo la             
percepción de las cosas en los espacios vivenciados por los diferentes sujetos. Se analizó cómo los                
ambientes permiten comprender las múltiples relaciones entre los bienes culturales y sus entornos. El              
repertorio investigado fue aplicado en investigaciones de campo académico hechas en el conocimiento de              
las ambiciones del entorno de la Casa de Portinari (casa donde el artista Cándido Portinari vivió), ubicada                 
en Brodowski en el Estado de São Paulo. Más que levantar informaciones, fue posible crear situaciones de                 
comprensión de los procesos existentes en el entorno por medio de percepciones de las personas que                
vivencian el entorno de la Casa. Este artículo presenta la investigación a partir de una lectura de la noción                   
de ambición por medio de enfoques que permiten considerar múltiples dimensiones para la preservación de               
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los bienes culturales, presentando otra lectura posible al entorno de forma a pautarlo como instrumento de                
preservación. Por lo tanto, se inserta en la lista de producciones que buscan tratamiento interdisciplinario de                
la preservación y que estudian las ciudades en sus procesos dinámicos, auxiliando la construcción de una                
noción de entorno que es potencializadora de la preservación. 
 
PALABRAS-CLAVE: patrimonio cultural urbano, entorno de los bienes de interés cultural, ambientes, Casa             
de Portinari. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o início das políticas de preservação do patrimônio no Brasil, esteve presente a extensão               
de proteção ao seu ambiente. Entorno , vizinhança, área envoltória ou de tutela são algumas das               

1

denominações empregadas por órgãos de preservação, legislações e cartas patrimoniais para           
formular um conceito que se refere à área que circunda o bem tombado, sujeita a restrições de                 
uso, efetivando a conservação pela relação do bem com seu espaço imediato. A menção ao               
entorno já estava presente nas propostas que antecederam o Decreto-Lei nº25/1937, que cria o              
instituto do tombamento e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sendo,              
por fim, incorporado pelo Artigo 18 dessa lei. Codificada legalmente como área de possível              
perturbação de visibilidade do patrimônio, significados e valores do entorno variaram ao longo do              
tempo e da jurisprudência adquirida, passando a ser conceituado como área na qual a ambiência               
deve ser mantida. 

Atualmente, há o entendimento de que as restrições no entorno do bem tombado são              
fundamentais e um dos efeitos do ato de tombamento, não se configurando um fim em si mesmo,                 
mas para maximizar a proteção do bem (Rabello, 2009; Marchesan, 2010). Nesse sentido, nas              
palavras de Ulpiano Meneses (2006) o valor do entorno é adjetivo, um espaço qualificador em               
relação ao bem tombado. Trata-se de um invólucro espacial que compõe seu valor. Assim sendo,               
visibilidade, ambiência e destaque são condições indispensáveis à preservação do bem tombado            
que permitem o contato imediato com ele e sua compreensão no espaço urbano. No entanto, esse                
entendimento não é consensual, e seu desenvolvimento ocorreu a partir das práticas institucionais             
e das muitas discussões que o tema suscitou ao longo do tempo. 

Em um primeiro momento, as intervenções na vizinhança eram controladas visando a valorização             
de monumentos históricos. Esse enfoque ocorreu pela moção de inúmeros processos jurídicos            
visando embargar obras no entorno de bens tombados e a elaboração de estudos técnicos              
posteriores para garantir a proteção. Posteriormente, o entorno passa a assumir outros papéis             
estratégicos de preservação, nos quais os parâmetros visuais são relacionados aos elementos            
formais das edificações, ao planejamento urbano e ao aspecto paisagístico. Os desenvolvimentos            
recentes sobre a temática de entorno buscam uma definição objetiva para além da visibilidade              
direta e de destaque em relação à paisagem. Dessa forma, o entorno incorpora, além dos               
parâmetros visuais, “a ambiência e a historicidade dos contextos que envolvem os bens             
tombados” (MOTTA; THOMPSOM, 2010, p. 26). 

As múltiplas dimensões que o entorno pode abarcar são pontuadas, em nível internacional, na              
Declaração de Xi’An que foi resultado das discussões do simpósio científico internacional            
“Conservação do Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Patrimônio Cultural” do ICOMOS, em 2005.              

1 O vocábulo entorno é um neologismo de em torno , diferenciando seu uso como instrumento, e deriva da palavra                   
italiana intorno (Sant’Anna, 2015,p. 284). Foi adotado no campo da preservação brasileira, ao longo da década de 1970,                  
pelos técnicos do Iphan em substituição ao termo vizinhança, presente no Decreto-Lei nº 25/37, para marcar uma nova                  
aproximação temática e outra posição jurídica a ele. Segundo Motta e Thompson (2010. p.12), a expressão foi                 
incorporada em verbete do Dicionário Aurélio em 1986, fazendo referência a um documento oficial do Iphan. 
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Assim como a Carta de Veneza, de 1964, fora marcante para a noção de patrimônio, a Declaração                 
de Xi’An é, do mesmo modo, importante para consolidar a amplitude demandada à noção de               
entorno, com especial relevância por se tratar de um encontro para tratar exclusivamente a              
temática. 

Na ampliação de suas atribuições, junto à percepção visual, aos aspectos paisagísticos e formais              
das edificações que compõem o entorno, também destacam-se as dimensões sociais, espirituais,            
econômicas, entre outras, como elementos significativos para potencializar a preservação dos           
bens imóveis culturais. Ao englobar um número maior de condicionantes, o entorno dos bens de               
interesse cultural traz novos desafios em seu pensar e agir, permitindo e demandando novas              
possibilidades de atuação e posturas a serem desenvolvidas de forma a promover a preservação              
do patrimônio cultural. Trata-se, antes de tudo, do acesso visual como fruição social, uma              
concepção mais abrangente e rica, pois diz respeito a um conjunto articulado de ações              
perceptivas, cognitivas, mnemônicas e afetivas, de valor adjetivo, conforme lembra Meneses           
(2006). 

A concepção ampla que a noção de entorno vem adquirindo tem sido contemplada nas práticas               
de preservação institucional do Iphan por meio do uso do termo ambiência que ganha destaque               
na medida em que é utilizado como um conceito “guarda-chuva”: contemplando e designando             
estas outras dimensões e elementos (tanto materiais e imateriais) a serem atribuídos ao             
patrimônio e às áreas urbanas que o circundam. Isso ocorre principalmente a partir de 1970,               
quando a expressão ambiência se consolida no Brasil junto à ampliação do conceito de              
patrimônio, pelas noções de evolução significativa, de obras modestas, de significação cultural e             
etc. (MOTTA; THOMPSON, 2010, p. 19-20). No entanto, o uso da expressão mostra poucos              
avanços práticos, uma vez que o entorno acarreta, em geral, em um burocrático processo de               
fiscalização e licenciamento formal. 

É sabido que, no campo da preservação do patrimônio cultural, são poucas as práticas de análise                
urbana que abandonam “definitivamente o controle estético e estilístico” para seleção das            
características do espaço a se preservar, principalmente no que diz respeito às dimensões             
simbólicas e subjetivas do patrimônio (SANT'ANNA, 1995, p.222-223). Apesar de muitos avanços            
importantes na conjunção entre critérios estéticos e históricos (em relação crítica e prática para a               
análise urbana, como a compreensão da importância do parcelamento do solo, tipologias            
construtivas, morfologia da paisagem e volumetria das construções), há poucos estudos           
interdisciplinares que buscam uma visão cultural em áreas urbanas e em sua relação aos bens               
patrimonializados individualmente. 

Foi nesse cenário que, a partir de uma demanda interna da superintendência do Iphan em São                
Paulo, realizou-se uma pesquisa interdisciplinar, no âmbito do Mestrado Profissional em           
Preservação do Patrimônio Cultural PEP/MP/IPHAN, entre 2013 e 2015. A pesquisa estudou o             
entorno do ponto de vista da noção de ambiência e, por meio desta noção, esboçou-se um                
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processo heurístico de abordagem do entorno como forma de tratamento deste para preservação             
2

do patrimônio cultural. A expressão ambiência é utilizada na prática institucional em uma             
perspectiva de compreensão dos diferentes aspectos dos bens protegidos para a ampla            
preservação por meio de seus entornos. O termo é usado sobretudo para se referir aos aspectos                
simbólicos e subjetivos, mas sem maiores indicações teórico metodológicas. O interesse pelo            
estudo a partir da ambiência se dá no sentido de pensar o entorno com base em uma oportuna                  
perspectiva de articulação entre áreas geralmente separadas: material e imaterial, ou espaço            
construído e espaço vivido. Se dá, enfim, numa visão de entorno como oportunidade para uma               
aproximação às dinâmicas das cidades para fomentar a preservação, e não como obstáculo, em              
um processo de gestão de políticas afirmativas do patrimônio cultural e não apenas no papel               
normativo. 

Como estudo de caso, escolheu-se a Casa de Portinari pois, mesmo sendo um bem protegido,               
sua materialidade apresenta aspectos comuns que, de certa forma, refletem a postura tomada ao              
longo da pesquisa em se referir a entorno de bens de interesse cultural, e não apenas entornos de                  
bens tombados. Entende-se que o entorno de imóveis de fato sempre existe, sendo uma              
característica intrínseca a ele como espaço de interface, independente de um tombamento ou             
outra forma de jurisdição legal. Mesmo que a figura jurídico administrativa do entorno tenha como               
pré-requisito o tombamento, acredita-se que as potencialidades do instrumento entorno podem ser            
aplicáveis em outras formas de preservação, para além de sua vinculação ao instituto do              
tombamento. Assim, a discussão de ambiência como fator do entorno que se desenvolveu pôde              
extrapolar às discussões para além do acautelamento estatal. 

AMBIÊNCIA 

O termo ambiência tem sido usual no campo do patrimônio cultural, adquirindo um valor de               
importância na preservação de bens de interesse cultural, principalmente devido às constantes            
transformações que seus entornos têm vivenciado. É comum nos estudos técnicos e pareceres             
institucionais do Iphan encontrar frases como: “a preservação da ambiência do bem tombado”; “a              
não alteração da ambiência”; e “o entendimento que abrange outras dimensões, como a             
ambiência” (NITO, 2015, p.143). A noção de ambiência vem atrelada a uma outra, mas não               
recente, dimensão da preservação ligada à ampliação do conceito de patrimônio cultural e,             
consequentemente, da noção de entorno. No Brasil, o termo entorno foi associado, sobretudo             
após as jurisprudências firmadas sobre as noções de vizinhança e visibilidade nos primeiros anos              
de atuação do Iphan, a uma ampliação do significado de visibilidade, num entendimento para além               
de seu aspecto literal, mas não o excluindo, para a proteção dos referidos bens (RABELLO, 2009,                
p. 122-123; MOTTA, THOMPSON, 2010, p.26). Pode, assim, a partir desta ampliação de           
significado, abranger outras relações arquitetônicas e também sociais.

2 A técnica heurística é qualquer abordagem para a resolução de problemas, a aprendizagem ou a descoberta que                  
emprega uma metodologia prática sem garantias de ser ótima e perfeita, mas suficiente para os objetivos imediatos.                 
Neste sentido, considera-se que foi desenvolvido na pesquisa um procedimento heurístico de abordagem do entorno               
por meio da investigação sobre a noção de ambiência e sua aplicabilidade como forma de tratamento para preservação                  
do patrimônio cultural.  
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Nas cartas patrimoniais, até meados do século XX, a ambiência aparece associada a uma noção               
de harmonia, no sentido de se reconstituir uma ambiência secular aos bens tombados, ligada à               
criação de uma paisagem pitoresca e circundada de áreas verdes para conferir destaque aos              
bens. Segundo Motta e Thompson (2012, p.7), os entendimentos presentes na Carta de Veneza,              
como “obras modestas”, “significação cultural” e a relação de indissociabilidade das edificações            
com o “meio em que se situam”, foram fundamentais para ampliação do conceito de patrimônio e                
pela primeira vez se discutiu de forma clara a preservação por meio do entorno, dando subsídios à                 
consolidação do termo ambiência no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. 

No entanto, somente na Recomendação Relativa à Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e sua             
Função na Vida Contemporânea, fruto da Conferência Geral da UNESCO de 1976, em Nairóbi, o               
termo ambiência vem acompanhado de uma definição clara. Nessa Recomendação          
consideram-se as diversidades de conjuntos históricos e tradicionais existentes, defendendo a           
conservação em sua integridade e entendendo a ambiência destes como: “o quadro natural ou              
construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de                
maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais.” (UNESCO, 1976,             
p.3). Nessa Recomendação já estão evidentes alguns aspectos que são essenciais ao            
entendimento de ambiência e como esta pode ser atrelada à preservação: a cognição vinculada              
às relações existentes no espaço entre os elementos físicos e aspectos socioculturais que o              
compõem.  

Porém, ressalta-se que a ambiência não está ligada diretamente à percepção, mas às             
condicionantes que a permitem ser percebida. Tudo que nos rodeia e que está a nossa volta é                 
fruto de uma produção social inerente à vida que forma as cidades. A ambiência não é, portanto,                 
uma somatória de coisas e tão pouco algo estático, ela faz parte das dinâmicas do viver na                 
cidade. Dessa forma, se pode referir de maneira mais acurada às ambiências em seu sentido               
plural, pois se trata de inúmeras ambiências ao se referir à cidade, aos bens imóveis de interesse                 
cultural e às práticas sociais ali existentes. Quando se menciona a ambiência de um bem               
tombado a ser preservado está se referindo às características que não são intrínsecas a estes, ou                
seja, o que conforma ambiências são as relações existentes para com o bem. A ambiência,               
portanto, é definida pelos bens que compõem o entorno e pelas demais relações que esse               
estabelece. 

O caráter amplo dado à ambiência pelo campo do patrimônio traz consigo uma nova maneira de                
se olhar e agir sobre o patrimônio cultural. Para compreender tal postura almejada pelo campo do                
patrimônio pelo viés da ambiência, a pesquisa se apoia nas reflexões teóricas apresentadas pelo              
antropólogo social inglês Tim Ingold. A formulação teórica do autor em Trazendo as coisas de               
volta à vida (2012) implica em pensar as coisas, no caso os bens culturais materiais, em um                 
movimento de abertura à reflexão sobre o que se relaciona à sua vida no mundo. A crítica de                  
Ingold é por “uma ontologia que dê primazia aos processos de formação ao invés do produto final,                 
e aos fluxos e transformações dos materiais ao invés dos estados da matéria” (2012, p. 26). 
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O autor formula uma abordagem de críticas fundamentais tendo como objetivo recompor e             
evidenciar as inter-relações entre movimentos e coisas. Para exemplificar, o Ingold traz a reflexão              
sobre uma árvore como coisa: ela não é só a árvore, sua existência perpassa a outros elementos                 
como os insetos que vivem em sua casca, a própria casca, os musgos, os pássaros que se                 
alimentam de seus frutos e constroem ali seus ninhos, e assim por diante. E esta percepção não                 
ocorre apenas com coisas naturais, também se aplica a estruturas construídas pela humanidade,             
como construções: 

A casa real nunca fica pronta. Ela exige de seus moradores um esforço contínuo              
de reforço face ao vaivém de seus habitantes humanos e não humanos, para não              
falar do clima! A água das chuvas pinga através do telhado onde o vento carregou               
uma telha, alimentando o crescimento de fungos que ameaçam decompor a           
madeira. As canaletas estão cheias de folhas apodrecidas, e, como se não            
bastasse, lamenta Siza (1997, p.48), ‘legiões de formigas invadem o batente das            
portas, e há sempre cadáveres de pássaros, ratos e gatos’. Não muito diferente da              
árvore. A casa real é uma reunião de vidas, e habitá-la é se juntar à reunião.                
(INGOLD, 2012, p.30) 

O entendimento teórico de Ingold consiste em uma dinâmica de abertura ao pensar os bens               
culturais em relação aos seus entornos, pois auxilia a compreensão da noção de ambiência que               
se pretende a preservação dos bens de maneira unificadora, rompendo dualismos cartesianos,            
reconsiderando o lugar do corpo em nossa forma de entender o mundo. A noção de ambiência é                 
parte do pleno direito desta perspectiva pois, de acordo com Thibaud (2002, p. 186), ambiência               
tem como base categorias conceituais que são inseparáveis de nossa atividade sensório-motora.            
Percebe-se que a ambiência se revela com um potencial promissor de articular e vincular áreas               
normalmente separadas, como: material e imaterial, teoria e prática, espaço vivido e espaço             
projetado. Ao colocar a abordagem dinâmica focando nos modos sensoriais estruturantes do            
espaço e do tempo, defende a experiência vivenciada e diminui a existência de um conhecimento               
único. 

A noção de ambiência no campo da arquitetura e do urbanismo se insere em uma corrente de                 
trabalhos e práticas interdisciplinares que buscam alargar o conhecimento sobre o espaço urbano,             
tendo uma perspectiva de aproximação da vida humana, ou seja, da experiência dos sujeitos em               
sua apreensão do espaço das cidades. Entre os estudos desenvolvidos, destacam-se as            
investigações interdisciplinares de abordagens sensíveis urbanas que compreendem a ambiência          
como fator integrador, permitindo a percepção das coisas nos espaços vivenciados pelos sujeitos,             
elaboradas na Faculdade de Arquitetura de Grenoble, França, em particular na unidade de             
pesquisa Ambiances Architecturales & Urbaines. Tendo Thibaud (2002; 2011) como um de seus             
principais representantes, as pesquisas ressaltam que tal aspecto integral é reconhecido em            
ambiências, pois a entendem como base condicionante unificadora à percepção, relacionada a            
como os vários componentes de uma situação são percebidos. Ao abordarem a ambiência como              
dimensão sócio estética urbana, colocam a importância da ressonância do ambiente construído            
aos sujeitos, partindo para a valorização da experiência cotidiana deles. 
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A abordagem utilizada nesta corrente de pensamento não trata de estudar a ambiência por si,               
mas em uma análise sobre o que a condiciona e a faz perceptível. Por isso, é necessário fazer                  
parte da ambiência, mais do que percebê-la, é possível senti-la e não apenas contemplá-la ou               
observá-la a distância por se tratar de experiências cotidianas. É por meio do sensível que se                
busca, pela ambiência, superar a divisão entre sujeitos e objetos. Assim, define-se ambiência             
como “atmosfera moral e material que circunda um lugar ou uma pessoa, a ambiência é               
precisamente a noção que questiona essa divisão e impulsiona sua desconstrução.” (THIBAUD,            
2012, p.9). 

Essa abordagem sensível urbana se insere em um contexto que alguns sociólogos, como Paulo              
Peixoto (2012), chamam de “economia das experiências” que integra a esfera cultural das cidades              
capitalistas contemporâneas. O patrimônio não é estranho à lógica da economia das experiências,             
uma vez que as próprias políticas de preservação também conferem e reconhecem valores que              
alteram o local. Nesta perspectiva, o antropólogo José Reginaldo Gonçalves, ao utilizar-se do             
conceito de bens inalienáveis se referindo à reapropriação e à qualificação de bens culturais como               
patrimônio, ressalta que compram-se “‘experiências’ por intermédio de imagens sensíveis do           
passado histórico, culturas populares, culturas regionais, dos primitivos, culturas nativas,          
civilizações tradicionais etc.” (2007, p. 242). Em outras palavras, os bens patrimonializados            
condicionam também experiências, realidades maiores do que a própria imagem: 

Compramos essa imagem, ou essa “experiência”, quando visitamos um prédio,          
uma cidade, ou quando adquirimos suas reproduções. Os patrimônios sempre          
prometem algo mais do que eles mesmos: prometem a experiência de uma            
realidade ausente, distante e que nos acena por meio de seus fragmentos –             
trazem sempre uma promessa não cumprida de totalização. (Idem, p.244). 

Este tratamento dado à ambiência possibilita reconhecer as relações existentes dos bens culturais             
em seus entornos que podem estar relacionadas à sua preservação. A capacidade da ambiência              
de unificar diversos componentes em uma situação é ressaltada pelo urbanista Eduardo Yázigi             
(2012), ao reconhecer que no discurso do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras            
ainda carecem de iniciativas totalizantes. Para o autor tal abordagem integradora é encontrada na              
“noção de ambiência […] [que] significa e implica relação”, contribuindo para a aceleração do              
processo de tornar a cidade acessível a todos. 

O próprio processo de patrimonialização e sua efetivação são capazes de modificar ambiências,             
refletindo-se em possíveis mudanças de comportamentos, formas de viver, sentir e se apropriar             
dos espaços. A heterogeneidade de valores são passíveis de preservação e ressignificação,            
“assumindo uma postura de um país em verdadeiro desenvolvimento; dotando as relações            
ambientais [como relações de ambiência] com características que permitam entender o todo            
patrimonial.” (YÁZIGI, 2012, p. 40). O patrimônio gera mudanças que podem ou não ter benefícios               
sociais: em quantos casos pode-se pensar no processo de expulsão de camadas sociais a partir               
da patrimonialização? E porque não pode o patrimônio induzir a permanência destas? 
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Assim, o pensar as coisas em relação à vida, nos traz outro aspecto de ambiência já ressaltado:                 
sua ressonância. Para Gonçalves (2007, p. 246–246), o patrimônio precisa ser compreendido e             
encontrar repercussão junto à sociedade civil em um sentido mais amplo, de forma que “um               
patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma agência de Estado nem               
das iniciativas do mercado, embora estejam intimamente associados a estas. Não depende            
exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada de indivíduos ou grupos”. Ou seja, vai              
ao encontro dos aspectos colocados à ambiência ao compor os espaços em seus sentidos sócio               
estéticos conforme abordado por Thibaud (2011), repercutindo no modo de viver. Ao pensar em              
ressonância, a ambiência aflora a percepção sensível da cidade, trazendo à tona suas distintas              
formas de apropriação e ressignificação. Em relação à ambiência, se poderia então considerar             
que o bem cultural é um fenômeno que emerge e aparece de acordo com suas múltiplas formas                 
de senti-lo e percebê-lo? 

Neste sentido, e em se tratando sobre como a ambiência pode ter o potencial de trazer uma                 
compreensão integradora dos espaços, Gonçalves ressalta ao pensar as culturas como           
patrimônios que: 

Objetos materiais e técnicas corporais, por sua vez, não precisam ser           
necessariamente entendidos como simples “suportes” da vida social e cultural          
(como tendem a ser concebidos em boa parte da produção antropológica). Mas            
podem ser pensados, em sua forma e materialidade, como a própria substância            
dessa vida social e cultural. Muitos estudos enfatizam corretamente o fato de que             
os objetos fazem parte de um sistema de pensamento, de um sistema simbólico,             
mas deixam em segundo plano o fato de que eles existem na medida em que são                
usados por meio de determinadas “técnicas corporais” em situações sociais e           
existenciais (e não apenas em termos conceituais e abstratos). Eles não são            
apenas “bons para pensar”, mas igualmente fundamentais para se viver a vida            
cotidiana. (GONÇALVES, 2005, p. 22 – 23). 

Mas o que compõe tais experiências também se insere no cotidiano das cidades, daqueles que a                
habitam e de outras relações existentes para além do discurso do patrimônio, modificando             
ambiências. A fim de se explicitar as investigações teóricas sobre ambiências foi selecionado um              
caso prático que foi estudado, permitindo o levantamento de questões referentes à aplicação             
prática dessa noção no entorno de bens tombados de preservação do patrimônio cultural. 

AMBIÊNCIAS DA CASA DE PORTINARI 

A Casa de Portinari se localiza na cidade de Brodowski, no estado de São Paulo, que é um                  
município de aproximadamente 24 mil habitantes e se localiza na microrregião de Ribeirão Preto,              
a 337 quilômetros da capital do estado. A Casa é uma construção simples, onde o artista Cândido                 
Portinari morou durante a infância e juventude e, já adulto, retornou constantemente para visitar a               
família, tendo feito alguns experimentos de técnicas de pintura em suas paredes e murais de uma                
capela feita para sua avó. Com a consolidação da patrimonialização da Casa de Portinari, em               
nível federal e estadual, a partir de 1970 a cidade de Brodowski passa a ser reconhecida                
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mundialmente como Terra de Portinari, principalmente pelo importante papel estabelecido como           
Museu Casa, nessa época, impulsionando o turismo e atividades culturais na cidade. A Casa se               
constitui, então, em símbolo concreto da relação do artista com sua terra natal, que também foi                
perpetuada em suas obras plásticas e poéticas. A arte de Portinari se vincula “vitalmente à sua                
casa, à terra natal e às reminiscências de infância ali evocadas, elementos esses que foram               
fundamentais em praticamente todas as vertentes e fases de sua pintura” (VAZ, 2006, p. 109). 

O repertório teórico desenvolvido sobre ambiência foi aplicado nas pesquisas de campo feitas no              
entorno da Casa de Portinari. Dar corpo às ambiências da Casa teve a intenção de constatar os                 
desafios e meios possíveis para sua identificação e comprovar a realidade prática das             
considerações apresentadas sobre ambiência(s). Para tanto, na pesquisa de campo foram criadas            
situações de compreensão dos processos existentes no entorno, por meio de incursões            3

etnográficas e vivências junto a sociedade civil e agentes governamentais por meio de diálogos,              
entrevistas coletivas e desenhos . Neste processo, identificou-se quatro elementos que auxiliam           

4

no entendimento da heterogeneidade de ambiências existentes vivenciadas e relatadas nas           
situações criadas. A sistematização em elementos sintetiza as condições que proporcionam as            
ambiências da Casa de Portinari, e não tem a intenção de reduzir ou apresentar definições, muito                
pelo contrário, a pretensão é demonstrar a diversidade de processos existentes quando fala-se de              
ambiência e indicar alguns elementos que considera-se possuir grande potencial de influência na             
preservação específica da Casa de Portinari. 

Partindo das considerações sobre ambiência e suas aplicabilidades na ampla noção de entorno             
foram definidas as seguintes categorias para a construção e análise da pesquisa de campo: a               
relação das pessoas com a cidade; os elementos físico morais; os sentimentos; as sensações; e               
os significados da cidade. A relação das pessoas com a cidade corresponde ao tipo de               
experiência que cada um estabelece cotidianamente com Brodowski, relaciona-se com o           
entendimento de que a ambiência é mediada pela percepção no espaço público. Outro aspecto              
interessante dessa categoria é que a própria distinção é considerada pelas pessoas da cidade por               
se tratar de um município pequeno “onde todos se conhecem” e também pela Casa de Portinari                
ser considerada um ponto turístico da região, que atrai muitos visitantes, “a gente de fora”. Foram,                
então, consideradas as diferenças entre moradores, trabalhadores (pessoas que trabalham na           
cidade de Brodowski e moram em outras cidades da região), visitantes e um grupo específico de                

3 O trabalho de campo foi estruturado em vivências de situações como ambiência. Ao considerar que uma ambiência                  
não é passível de observação ou contemplação, direciona-se a uma experiência vivida em que as “situações formam                 
unidades básicas de todos os tipos de experiência” (THIBAUD, 2011, p 204). Portanto, nas pesquisas de campo foram                  
criadas situações como ambiências, propondo interação com os participantes trocando percepções e compartilhando             
conhecimentos sobre a cidade. Não colocou-se a Casa de Portinari ou experiências isoladas dos sujeitos, mas se tratou                  
de percepções relacionadas com as diversas formas de vivência daqueles envolvidos nas situações criadas. 
4 Por se tratar de um método heurístico, de aproximação para a solução de um problema, os instrumentos                  
metodológicos para vivenciar e compreender o entorno da Casa de Portinari se baseou na intuição e nas circunstâncias                  
apresentadas a fim de gerar o conhecimento das ambiências. Assim, o instrumental utilizado foram imersão da                
pesquisadora que usou o desenho de observação como ferramenta de experienciar a cidade; e por meio de oficinas que                   
criaram situações vivenciadas, utilizando as estruturas de grupos focais, Café Mundial (World Cafe), TEDtalks, mapas               
mentais e desenho de observação (NITO, 2015, p. 189-196). 
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agentes culturais (profissionais da prefeitura, do museu e dos órgãos de preservação federal e              
estadual). 

A categoria elementos físico morais reflete as coisas em suas relações sociais e propriedades              
físicas. Foram considerados os bens acompanhados de suas vivências. Ponderou-se as coisas            
em sua materialidade com substância cultural atribuída, “a praça para brincar”, estando conectada             
à valoração pragmática e não só dos elementos como suporte. A categoria denominada             
sentimentos equivale ao afeto e às emoções atribuídas pelas pessoas às coisas, e diz respeito a                
como os elementos têm impacto nas pessoas. Estes não devem ser vistos como algo arbitrário,               
mas que têm ordem de reflexo no pertencimento identificado com os locais ou as coisas. Difere-se                
da categoria seguinte, sensações, justamente por ser algo outorgado. De maneira que a categoria              
sensações considera a dimensão estética, a percepção dos elementos pelas pessoas, ou seja,             
como elas são impactadas pelas coisas. Relaciona-se aos outros fatores que condicionam a             
percepção da ambiência e não estritamente à sensação em si, apontando como as sensações              
também podem ser um meio de ação. 

A categoria significados da cidade foi criada com intuito de abrigar os entendimentos múltiplos das               
pessoas sobre a cidade. Portanto, a subjetividade (por ser uma forma pessoal de análise) em               
questão é atrelada ao comportamento das pessoas. A intenção dessa categoria foi identificar             
possíveis convergências e diferenças nas percepções a respeito da cidade. As categorias            
apresentadas em conjunto têm o objetivo de garantir reconhecimento múltiplo e dinâmico das             
ambiências do entorno da Casa de Portinari. Funcionam como mecanismos para melhor leitura             
das experiências e não devem ser lidas isoladamente, pois tratam-se de ambiências que unificam              
e dão vida aos espaços urbanos. 

A partir das análises foram identificados quatro elementos de distintas naturezas que conferem à              
Casa de Portinari as principais condicionantes suas ambiências: o Museu, como equipamento            
público e como instituição; a Praça, localizada em frente à Casa; Portinari, a figura do artista e de                  
sua família; e as Ruas largas, localizadas no entorno. Tais elementos por si só possuem certo                
grau de importância para a ambiência, mas as coisas que se relacionam com eles geram               
características que, se fossem tomadas independentemente, não seriam o que são. 

O Museu Casa de Portinari tem papel fundamental para a ambiência da Casa tanto pelo uso do                 
espaço quanto por proporcionar novas experiências do local e, por consequência, criar            
ambiências. Na qualidade de equipamento público, o museu tem os seguintes elementos de             
ambiência: os guias, seguranças e demais funcionários do museu; a administração do museu; a              
loja de souvenires, os visitantes e o fluxo deles; os jardins, e os estabelecimentos comerciais nas                
proximidades que usufruem de tal impacto da instituição. Enquanto instituição ele produz e             
mantêm ambiências de casa por meio da conservação do edifício e dos objetos em si, pelo                
tratamento de composição dos ambientes e também pelos projetos museológicos: na forma como             
serão expostos os espaços (com seus conteúdos e objetos) e as políticas institucionais             
empreendidas que se voltam à memória e à história da Casa (proporcionam diferentes meios de               
apreensão da casa, bem como da cidade) realizado com os visitantes do museu e na relação                
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deste em projetos voltados à relação com a comunidade. Todas essas relações transformam o              
cotidiano do Museu e suas ambiências ao intensificar o uso e novas maneiras de percepção do                
espaço. 

A Praça localizada em frente à Casa de Portinari é o segundo elemento principal que confere                
ambiências a seu entorno. A Praça existe por ser um local aberto, por ter bancos, espaços                
sombreados por árvores, jardins, espaços abertos com muita luz e calor, pelo seu desnível e               
degrau central, pelo busto de Portinari, pelos pássaros, pelas palmeiras, pela Igreja Santo             
Antônio, pelo santo e pelo casamento, pelas barracas de ambulantes e etc. Mas nenhuma dessas               
coisas fazem muito sentido à vida se não relacionadas ao que elas, combinadas entre si,               
proporcionam, ela é um lugar de encontros. 

A figura de Portinari cria vínculos de memória às ambiências, principalmente, em relação à história               
da cidade que pode ser assimilada pela história da família Portinari e da vida e obra do artista. A                   
figura de Portinari está relacionada aos elementos históricos da cidade, pois revelam jeitos de              
morar, ocupar a cidade e viver na cidade. Jeitos estes que contam a trajetória de ocupação da                 
cidade, conectando-se às formas de crescimento desta e, como a Casa de Portinari, se inserem               
neste contexto. Além do caráter histórico, o imaginário de Portinari também proporciona e             
influencia a leitura de uma vocação artística da cidade que se relaciona tanto ao sentido de                
produção artística pelas pessoas como pelo caráter “inspirador” que é conferido à cidade. 

O quarto elemento que confere ambiência do entorno da Casa de Portinari são as ruas largas da                 
cidade. Não só por serem símbolos de um determinado traçado urbanístico relacionado à história              
da cidade, mas por interagir com outros elementos que o tornam principal à ambiência. Por sua                
dimensão, permitem o fluxo de diferentes tipos de transporte que, atrelados ao número             
populacional da cidade, permitem um trânsito tranquilo. Outro fator relacionado à dimensão das             
ruas é a percepção do céu da cidade. As ruas largas, juntamente à posição geográfica da cidade                 
e ao gabarito baixo, permitem que o céu de Brodowski seja um elemento de interesse e                
percepção relevante ao vivenciar a cidade, considerado ‘maior’. 

A ABORDAGEM DE AMBIÊNCIAS NA PRESERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR MEIO           
DO ENTORNO 

A dinâmica contemporânea no campo do patrimônio cultural tem levado a desenvolvimentos            
teóricos e práticos cada vez mais abrangentes, incluindo, entre eles, o aumento de pesquisas e               
interesse sobre o entorno de bens tombados. Com isso, tem-se revelado a importância dos              
entornos como instrumento de preservação, visto que os meios para se gerir os bens protegidos               
são escassos e/ou de difícil aplicabilidade. Somam-se a isso fatores como o questionamento da              
incidência da proteção apenas sobre aspectos materiais e a abordagem mais atual de que a               
preservação sem suas devidas ressonâncias sociais não chega a proteger de fato os bens. Assim,               
dispõe-se um campo de abordagens interdisciplinares sobre o patrimônio cultural que vem            
propiciando novas maneiras de se olhar e de se efetivar a preservação. É nesse sentido que esta                 
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pesquisa procurou compreender como a abordagem dada à ambiência pode contribuir para se             
pensar e atuar no entorno como instrumento para a ampla preservação de bens culturais. 

A utilização da abordagem de ambiência como característica para a atuação em entornos permite              
ainda a produção de uma sugestão teórico metodológica para seu tratamento e algumas diretrizes              
específicas para o entorno da Casa de Portinari. Essas possibilidades tornam as teorias             
apresentadas robustas, aumentando o campo de aplicações ao se pensar em ambiências. Se por              
um lado a ambiência legitima a importância do sentir, compreender e se relacionar no local,               
reconhecendo os saberes das práticas cotidianas, não se pode negar a relevância do saber              
técnico institucional no emprego do entorno como instrumento para preservação de bens culturais;             
mesmo não isento de críticas. Institucionalmente, há uma necessidade de o entorno ser delimitado              
e normatizado, também como forma de transparência pública e política e clareza de atuação, no               
sentido de um posicionamento institucional. Mas, ao se pensar em ambiência, logo se depara com               
uma urgência oposta, pois são coisas que fogem de limites e normas. São saberes distintos que                
possuem diferentes formas e éticas de conhecer o mundo mas que, entre perdas e ganhos, têm                
seu espaço e podem conviver em um trabalho de mútuo respeito para uma atuação compartilhada               
e não apenas “participativa”. 

Acredita-se que o aporte acerca de ambiência feito possa ser implementado, não só no              
conhecimento das ambiências, mas também durante todo o processo de implementação e gestão             
de entorno de bens culturais. A abordagem permite outras práticas, pesquisas e outros             
desdobramentos, cuja intenção é alinhar formas de aproximar a conjuntura atual na utilização da              
ambiência para potencializar a preservação de bens de interesse cultural por meio de seu entorno.               
Parte-se do pressuposto que os entornos de bens de interesse cultural são unidades de              
preservação por excelência, pois tem vocação de contribuir para a preservação do próprio bem.              
Todas as ações diretas de proteção sobre os bens são intensificadas na medida em que também                
se atua no entorno em que se situam. Assim, pensar os entornos é entender o local destes bens                  
no meio em que existem, sejam urbanos ou rurais. 

Dessa forma, o entorno pode realmente atuar como uma zona de amortecimento            
(acompanhamento e gestão) dos agentes de transformação dos bens culturais e não como ônus              
político de preservação. A possibilidade de mensurar a área de entorno por meio de seus               
diferentes aspectos permite alertar e construir um histórico de desenvolvimento deste, podendo-se            
identificar tendências, indícios, motivos que geraram um acontecimento ou que poderão gerar,            
indicando meios preventivos para a preservação do bem. Se há como base este princípio              
potencializador dos entornos, as ações sobre eles seriam estabelecidas em função das diferentes             
demandas de atuação nos bens de interesse cultural, ou seja, como consequência da             
necessidade de preservá-los. Desta maneira, todos os elementos que compõem o entorno são             
entendidos em sua dimensão dinâmica, natural ao processo de vida das coisas. 

Para analisar e atuar em qualquer tipo de bem de interesse cultural se deve partir do                
conhecimento dos múltiplos valores a ele atribuídos (que superam os aspectos materiais) e da              
compreensão sobre o local (as relações existentes, conflitos e potencialidades locais). O            
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entendimento do bem como coisa viva, conforme defendido por Ingold (2012), ajuda nestes             
entendimentos, pois permite que ele não seja algo independente das relações existentes. Dessa             
forma é possível assimilar as necessidades de atuação no bem de interesse cultural que dizem               
respeito e são reflexos desta primeira etapa de compreensão das informações fundamentais e             
também determinarão o conhecimento e a composição do entorno, pautando todas as atividades             
seguintes no bem. 

Acima de tudo, foi constatado o caráter facilitador do entorno para a preservação de bens               
culturais. Pois, agir no entorno não é preservar literalmente a sua matéria, mas este atua como                
potencializador de ações que o fazem. Ao propiciar que o entorno potencialize a preservação, tal               
perspectiva é tida de maneira que as abordagens apresentadas sobre a ambiência representam             
meios para que o entorno exerça tal potencial. Este exercício é ainda mais relevante se               
pensarmos na realidade institucional na qual pouquíssimos bens tombados têm entornos           
delimitados e/ou normas de preservação.  

Isto permite que o entorno seja um importante campo de atuação, não só para potencializar a                
preservação, mas também para se reestabelecer uma relação e diálogos de reaproximação            
institucional com o poder público e sociedade civil nas cidades em que os bens se localizam.                
Permite ainda um entendimento não só operacional do entorno, mas como oportunidade de um              
instrumento de políticas públicas que correspondem às demandas sociais existentes. Conclui-se           
que o entorno de bens de interesse cultural não é um instrumento secundário de preservação, é                
um mecanismo que tem lugar e especificidades na preservação do patrimônio cultural e, nestes,              
abordagens por meio de ambiências fazem parte de uma gestão afirmativa de preservação do              
patrimônio na implementação. 

Por estas razões, a ambiência tem capacidade de auxiliar diferentes perspectivas para            
preservação dos bens de interesse cultural por meio de seus entornos. Permite renovar um olhar               
ao tratamento do patrimônio cultural a partir do reconhecimento de como as ações institucionais              
podem ser tomadas com base nas ressonâncias das relações existentes nas cidades entre o bem               
e seu entorno. Tais relações não são apenas materiais e imateriais, mas concernem a uma               
abordagem integradora que diz respeito ao entendimento das dimensões do viver e estar no              
mundo do patrimônio cultural. 

As relações entre bens culturais e seus entornos concernem a uma abordagem integradora para o               
entendimento das dimensões do viver e estar no mundo do patrimônio cultural. Dessa maneira,              
também é que se assume um posicionamento sobre a heterogeneidade de processos existentes             
no entorno que podem ter correspondência ou não com a preservação, mas nos quais o diálogo e                 
a colaboração são primordiais em termos de ambiência por seu aspecto difuso. 
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RESUMO: 
O presente trabalho, Reflexões sobre preservação e modernização de conjuntos hospitalares de relevância histórica e 
arquitetônica: estudo dos hospitais Oswaldo Cruz, em Curitiba, e de Dermatologia Sanitária, em Piraquara/PR, analisa 
dois exemplares do Patrimônio Cultural da Saúde do Paraná, construídos na década de 1920. Os hospitais têm em 
comum, além dos mais de 90 anos de funcionamento, o partido arquitetônico pavilhonar e a estrutura edificada de 
grande porte. Ambos enfrentaram a redução do número de pacientes – e consequente desativação de parte da área 
edificada – e o compartilhamento do espaço físico com outras instituições e atividades relacionadas à saúde. A 
imposição decorreu da necessária diversificação dos serviços prestados e das generosas dimensões de seus terrenos, 
que possibilitaram a alocação de novas funções em edificações pré-existentes. O estudo busca verificar se o processo 
de modernização destas instituições – que garante a sua sobrevivência – compromete a preservação deste patrimônio, 
uma vez que pode demandar alterações físicas ou, ainda, de fluxos e setorizações, características que definem a essência 
do edifício hospitalar.  
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural da Saúde do Paraná; Preservação e Modernização de conjuntos hospitalares. 

ABSTRACT: 
This paper, Reflections on preservation and modernization historically and architecturally relevant hospital complexes: 
a study of the hospitals Oswaldo Cruz, in Curitiba, and Sanitary Dermatology, in Piraquara/PR, analyses two Cultural 
Patrimony of Health of Paraná examples built in the 20s. The hospitals have in common, in addition to more than 90 
years of operation, the architectural pavilion and the large built structure. Both also faced a reduction in the number of 
patients - and consequent deactivation of part of their built area – for sharing their physical space with other institutions 
and health related activities. The imposition is due to the necessary diversification of the services provided and the 
generous dimensions of its land, which allow the allocation of new functions in pre-existing buildings. The study seeks to 
identify if the modernization process of these institutions – which guarantees their survival – compromises the 
preservation of its patrimony, since it can demand physical, flows or sectorization alterations, characteristics that define 
the essence of the hospital building. 
KEYWORDS: Cultural Patrimony of Health of Paraná; Preservation and modernization of hospital complexes. 
 
 
 

RESUMEN: 
El presente trabajo, Reflexiones sobre la preservación y modernización de complejos hospitalarios de 
relevancia histórica y arquitectónica: estudio de los hospitales Oswaldo Cruz, en Curitiba, y de Dermatología 
Sanitaria, en Piraquara/PR, analiza dos ejemplares del Patrimonio Cultural de la Salud de Paraná, construidos 
en la década de 1920. Los hospitales tienen en común, además de los más de 90 años de funcionamiento, el 
partido arquitectónico de pabellones y el gran tamaño de la estructura edificada. De la misma forma, 
enfrentaron la reducción del número de pacientes – y la consecuente desactivación de parte de su área 
edificada – compartiendo su espacio físico con otra instituciones y actividades relacionadas con la salud. La 
imposición ocurre por la necesaria diversificación de los servicios prestados y por las generosas dimensiones 
de sus terrenos, que hacen posible albergar nuevas funciones en edificaciones pre existentes. El estudio busca 
identificar si el proceso de modernización de estas instituciones – que garantiza su supervivencia – 
compromete la preservación de este patrimonio, ya que puede demandar alteraciones físicas o, aun de flujos 
y sectorizaciones, características que definen la esencia del edificio hospital. 
PALABRAS-CLAVE: Patrimonio Cultural de la Salud de Paraná; preservación y modernización de conjuntos 
hospitalarios. 
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Na década de 1920, o governo do Paraná tem como uma de suas prioridades a estruturação administrativa 
de atendimento à saúde em seu território, com a criação de uma rede física hospitalar. Em 1926, na cidade 
de Deodoro (atual Piraquara), é inaugurado o Leprosário São Roque, para o tratamento de leprosos; e, em 
1928, começa a funcionar em Curitiba o Hospital de Isolamento, mais tarde denominado Oswaldo Cruz, para 
o atendimento das demais doenças transmissíveis.  

 

 

Figura 1: Leprosário São Roque, construído em Deodoro (atualmente Piraquara) no ano de 1926.  
Acervo: Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (Leprosário São Roque).   

 
 

 
 

 

Figura 2: Hospital de Isolamento, construído em Curitiba no ano de 1928. 
Acervo: Coordenadoria do Patrimônio do Estado da Secretaria de Estado da Administração, sem data. 
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Ambas instituições são concebidas dentro dos parâmetros vigentes da arquitetura hospitalar, pautados em 
critérios científicos, racionais, higienistas e humanitários, cuja função é proteger a saúde da coletividade, 
garantir o desenvolvimento do país e proporcionar tratamento e conforto aos internos. A mesma solução 
espacial é adotada nos dois conjuntos arquitetônicos, correspondentes a vários pavilhões, em sua maioria 
com um pavimento, com funções específicas e interligados por circulações (Figura 3). O partido pressupõe 
um terreno de grandes dimensões que possibilite ampla insolação e ventilação em toda a área edificada. 

 

 

Figura 3: Plantas esquemáticas do Leprosário São Roque e do Hospital de Isolamento  quando inaugurados: 
1 │pavilhão principal - recepção 
2 │enfermaria 
3 │serviços de apoio  
4 │refeitório, cozinha e ambientes de apoio  

Fonte: CASTRO, 2004.   
 

Os hospitais de Dermatologia Sanitária do Paraná (antigo Leprosário São Roque) e o Oswaldo Cruz (antes 
Hospital de Isolamento) permanecem em funcionamento dentro da estrutura da Secretaria de Estado da 
Saúde e são considerados, cada um em sua especialidade, referências dentro do Sistema Único de Saúde. 
Decorridos mais de 90 anos, atualizaram as atividades: o primeiro é especializado no tratamento de doenças 
dermatológicas; e o segundo, em pacientes com HIV.    

Considerando a importância destas duas instituições na história da Saúde Pública paranaense e da relevância 
arquitetônica e técnica de suas edificações, os conjuntos edificados dos hospitais de Dermatologia Sanitária 
do Paraná e Oswaldo Cruz integram o Patrimônio Cultural da Saúde do Estado. Trata-se de “um conjunto de 
bens materiais e simbólicos socialmente construídos, que expressam o processo da saúde individual e 
coletiva nas suas dimensões científica, histórica e cultural”. (BVS, 2018, p. 6) Contribui para esta classificação 
a manutenção da função hospitalar e as condições de preservação da sua estrutura física.   

Em mais de 90 anos, o Oswaldo Cruz e o São Roque aumentaram a área construída e a capacidade de 
atendimento, no entanto tal ampliação respeitou o partido inicial e suas configurações atuais não 
comprometeram a identificação dos primeiros edifícios, assim como não alteraram de forma significativa a 
estrutura formal do conjunto. Os terrenos, de grandes dimensões, possibilitaram que as demandas ao longo 
do tempo fossem atendidas com novas edificações e mantivessem, majoritariamente, o sistema pavilhonar. 

 A trajetória dos dois hospitais contou tanto com o crescimento de suas atividades como também, mais 
recentemente, com a redução. Este fato e a diversificação dos serviços prestados pela Saúde Pública 
resultaram no compartilhamento espacial com outras instituições. As generosas dimensões de seus terrenos, 
possibilitaram a alocação das novas atividades em edificações pré-existentes.  
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O Leprosário São Roque está implantado em um terreno de 955.750,00 m², distante 5,7 km do município de 
Piraquara. O conjunto arquitetônico inicial (Figura 4), formado pelo edifício principal, com a área hospitalar 
com enfermarias e ambientes de apoio (1); um grupo de casas de madeira para os doentes e suas famílias, 
também conhecida como colônia (2); dois pavilhões de madeira mais isolados, destinados aos doentes 
solteiros (3); algumas casas de funcionários mais afastadas e esparsas; e a portaria (4). 

Figura 4: Conjunto arquitetônico inicial do Leprosário São Roque, construído em Deodoro (atualmente Piraquara) no ano de 1926 :  
1 │pavilhão principal - hospital 
2 │portaria 
3 │pavilhões para doentes solteiros 
4 │colônia de doentes 

Acervo: Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (Leprosário São Roque), 1926.  

O conjunto arquitetônico inicial ganha novos pavilhões e unidades, em alvenaria de tijolos e concreto 
armado, durante a década de 1930. São 14 novos edifícios construídos, totalizando 9.453,92 m²: residências 
para o diretor e os funcionários; casas para os doentes e suas famílias; os carvilles, destinados aos internos 
solteiros; refeitório; cadeia; e três pavilhões reunidos por longas passarelas (Figuras 5 a 9). (PARANÁ, 1939, 
p. 7) A estrutura física do leprosário cresce de forma acentuada na Era Vargas, em virtude do maciço
investimento federal na ampliação e aparelhamento da rede de hospitais públicos em todo o Brasil e no
controle mais efetivo dos doentes. No início dos anos de 1940, o conjunto arquitetônico do São Roque
apresenta uma configuração complexa, com todos os elementos integrantes de um hospital-colônia, e
mantém o partido pavilhonar. Com capacidade inicial de abrigar 300 pacientes, o Leprosário São Roque chega
a atender, nas décadas de 1950 e 1960, 1.200 internos.
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Figura 5: Implantação do conjunto arquitetônico do Leprosário São Roque em 1940. 
Fonte: PARANÁ. Leprosário São Roque. Planta de Situação. Prancha 1/1. Escala 1:2000. Curitiba, sem data.  

Acervo: Coordenadoria do Patrimônio do Estado da Secretaria de Estado da Administração.  

Figura 6: Pavilhão destinado à recepção do Leprosário São Roque, 
construído na década de 1930. 

Acervo: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Figura 7: Vista dos pavilhões destinados à farmácia e à recepção do 
Leprosário São Roque reunidos por passarela e construídos na 

década de 1930. 
Acervo: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 
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Figura 8: Refeitório para os doentes construído na década de 1930.                                                                      
Acervo: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 9: Um carville construído na década de 1930.  
Acervo: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

 

A configuração espacial de 1940 obedece ao partido inicial. A maior – e mais importante – edificação do 
conjunto é o hospital que se estende por uma grande área. Seus diversos pavilhões, reunidos por passarelas, 
estão cercados por ampla vegetação, que domina a paisagem. Conjuntos de casas estão espalhados no 
entorno. As grandes dimensões do terreno possibilitam uma ocupação rarefeita composta, 
majoritariamente, por construções de um pavimento e de pequeno porte. Atualmente, contabiliza-se 
14.855,41 m² de área construída no conjunto arquitetônico do antigo Leprosário São Roque (Figura 10).  

Com a descoberta de medicamentos eficazes no tratamento da moléstia e a anulação da obrigatoriedade da 
segregação dos doentes, o São Roque inicia um processo de diminuição das atividades. As numerosas 
edificações que compõem o conjunto arquitetônico paulatinamente são desocupadas. Em 1990, passa a 
dividir o espaço com o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), que se instala em parte 
dos antigos carvilles do leprosário, destinados aos doentes solteiros. 

O laboratório, criado três anos antes, “nasceu da ausência de oferta de alguns produtos usados para o 
diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias, bem como da falta de soros antivenenos no País”. 
(STINGHEN, 2013, p. 165) Nos primeiros anos da década de 1990, o CPPI inicia em Piraquara a produção dos 
antígenos de Montenegro e Mitsuda (para a detecção da Leishmaniose e da Hanseníase, respectivamente). 
A partir de 1994, é a vez do soro antiloxoscélico monoespecífico destinado a combater a ação da aranha 
marrom (loxosceles), com grande prevalência na região. No final de 1996, o primeiro lote do produto é 
disponibilizado para uso nos serviços de saúde do Paraná. Com o desenvolvimento da pesquisa, a partir do 
ano 2000, o CPPI passa a oferecer de forma pioneira o soro antiloxoscélico poliespecífico, também chamado 
de trivalente, que neutraliza o veneno das três espécies de aranha marrom de interesse médico no Brasil e 
na América Latina – L. intermedia, L. gaúcho e L. laeta – (idem, p. 166). 
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Figura 10: Conjunto arquitetônico do “Complexo São Roque”, antigo Leprosário São Roque, em 2018.  
Atualmente, a área é ocupada pelas instituições: 
1 │Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná 
2 │Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI) 
3 │Farmácia Especial do Centro de Apoio Metropolitano da 2ª Regional  de Saúde 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
Base fotográfica: Imagem de satélite, 2018. Disponível em: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 11 de maio de 2018.  

A atividade de pesquisa e produção do CPPI, portanto, aumenta e se diversifica ao longo dos anos. Ao chegar 
em Piraquara, instala-se em edificações com cerca de 200 m² dispostas no entorno do campo de futebol do 
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antigo leprosário (Figuras 11 e 14). Todas possuem arranjo espacial semelhante, com nove dormitórios – com 
cerca de 14 m² cada – e uma instalação sanitária, reunidos por circulação central (Figura 11). A adequação às 
novas atividades é significativa, uma vez que os pequenos ambientes passam a abrigar equipamentos e ações 
com demandas espaciais e de controle ambiental específicas e com alto grau de complexidade, definidas pela 
Vigilância Sanitária e em contínuo aperfeiçoamento (Figuras 12 e 13). 

 

Figura 11: Planta esquemática dos carvilles do antigo Leprosário São Roque ocupados atualmente pelo CPPI.                                      
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Desenho elaborado tendo como fonte: SESA. Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos. Implantação. Prancha 1/1. Escala 1:500. 
Curitiba, agosto de 2017. 

 

Figura 12: Vista dos carvilles do antigo Leprosário São Roque em 1948. Atualmente estas edificações são ocupadas pelo CPPI. 
Fonte: SOUZA-ARAÚJO, H. C. História da Lepra no Brasil. Período Republicano (1889-1946). v.2. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa 

Nacional, 1948. 

6972



Figura 13: Circulação Central do Laboratório de Controle de Qualidade 
Microbiológico em 2018. As exigências de revestimentos e aberturas 

especiais alteram a configuração original dos carvilles.      
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Figura 14: Sala do Laboratório de Controle de Qualidade 
Microbiológico em 2018. A abertura foi modificada. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

A Figura 15 mostra uma vista aérea do conjunto de edificações utilizados pelo CPPI, que ao todo somam 
6.584,00 m². Além das alterações internas, ocorrem também a ampliação de um carville e novas construções 
(Figuras 16 e 17). As coberturas mais claras – frutos de intervenções recentes – destacam-se na imagem, 
assim como estão ressaltadas as modificações mais relevantes. Mesmo assim, a partir da vigência da 
Resolução RDC n° 17/2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece os requisitos mínimos 
para a fabricação de medicamentos de uso humano, as instalações do CPPI tornam-se inadequadas para a 
etapa industrial da fabricação do soro, na qual ocorre a separação e purificação dos anticorpos. Desde então, 
o laboratório de Piraquara produz o veneno, realiza a sua inoculação nos cavalos e fabrica o plasma,
transferindo o restante do processo para o Instituto Butantan, em São Paulo/SP. A solução para que o CPPI
volte a realizar todo o processo de produção dos seus imunobiológicos reside na construção de uma fábrica
com cerca de 6.000 m² que atenda às rígidas normas da Resolução RDC n° 17/2010, processo que ainda está
na fase inicial de contratação dos projetos. Ou seja, embora a instituição se beneficie do amplo terreno
disponível no “Complexo São Roque” para a criação, pastagem e tratamento dos cavalos (Figura 18), a área
industrial se ressente das imposições limitantes das construções pré-existentes que utiliza.

Algumas edificações utilizadas pelo CPPI permanecem inalteradas, servindo de depósitos e vestiários dos 
funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços de limpeza e manutenção. As suas condições 
são precárias e contrastam com o estado geral de boa conservação que a instituição apresenta nas demais 
instalações (Figuras 19 e 20). 
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Figura 15: Conjunto de edificações utilizado pelo CPPI dentro do “Complexo São Roque”, antigo Leprosário São Roque, em 2018.  
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Fonte: Google Earth. Acesso em 5 de agosto de 2018. 

Figura 16: Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológico em 
2018. Este carville foi ampliado e teve sua configuração interna 

alterada para atender às exigências da Resolução RDC n° 17/2010. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Figura 17: Passarela de ligação entre os laboratórios do CPPI, 
instalados nos antigos carvilles, 2018.  

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
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Figura 18: “Complexo São Roque”, antigo Leprosário São Roque, em 2018.  
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Fonte: Google Earth. Acesso em 5 de agosto de 2018. 
 

 

 

  

Figura 19: Conjunto de casas da antiga colônia de doentes do 
Leprosário São Roque, utilizadas pelo CPPI para depósito e 

vestiários, em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Figura 20: Antigo cinema do Leprosário São Roque, utilizado pelo 
CPPI como sede administrativa, em 2018.  

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
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O atual Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná possui 54 leitos e está classificado como uma unidade 
de média complexidade, o que não exige ambientes como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Centro 
Cirúrgico. Suas instalações ocupam grande parte dos 4.947,85 m² do conjunto hospitalar, destacado na Figura 
18. Trata-se de área considerável se comparada ao número reduzido de leitos.  

O espaço físico do hospital se mantém muito próximo da configuração original. O sistema pavilhonar adotado 
inicialmente permanece nas inúmeras adições recebidas ao longo do tempo. Vários blocos foram construídos 
e reunidos por longas passarelas (Figuras 21 a 25), condição que proporciona a todos os ambientes internos 
ampla ventilação e insolação, mas que impõe distâncias consideráveis entre os pavilhões. O eixo principal 
(Figura 26 – 1), que tem início na recepção e culmina no auditório, possui 165 metros de comprimento e o 
secundário, que atravessa todas as enfermarias (Figura 26 – 2), 195 metros. No entanto, o que parece 
excessivo resulta em um amplo espaço livre entre as edificações, característica que proporciona uma 
agradável sensação de proximidade com a natureza, potencializada pelos inúmeros acessos aos bem 
cuidados jardins circundantes (Figura 27). A presença marcante da vegetação se contrapõe à austeridade dos 
ambientes internos (Figura 28). Outra qualidade do espaço hospitalar é a acessibilidade ilimitada, 
proporcionada pela quase inexistência de escadas. Os pequenos desníveis encontrados são vencidos por 
rampas.  

 

 

Figura 21: Vista aérea do conjunto arquitetônico  
do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, em 1996. 

Autor: KÜCHLER, Venilton.  
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Figura 22: Pavilhão da recepção do Hospital de Dermatologia Sanitária do 

Paraná, antigo Leprosário São Roque, em 2016. 
Acervo: Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná.  

Figura 23: Pavilhão de internamento do Hospital de 
Dermatologia Sanitária do Paraná, antigo Leprosário São Roque, 

em 2016. 
Acervo: Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná.  

 
 
 

 

Figura 24: Implantação do conjunto arquitetônico do “Complexo São Roque”, antigo Leprosário São Roque, em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Desenho elaborado tendo como fonte: ESTEL ENGENHARIA. Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. Implantação e cobertura.                  
Prancha 2/60. Escala 1:750. Curitiba, novembro de 2006. 
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Figura 25: Passarela de ligação entre o pavilhão da 
recepção e o da farmácia em 2018. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Figura 26: Eixos principal e secundário do conjunto arquitetônico 
do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná em 2018. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
Desenho elaborado tendo como fonte: ESTEL ENGENHARIA. 

Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná.      
Implantação e cobertura. Prancha 2/60. Escala 1:750.      

Curitiba, novembro de 2006. 

Figura 27: Jardins no entorno do Pavilhão de internamento do Hospital 
de Dermatologia Sanitária do Paraná, antigo Leprosário São Roque,     

em 2016. 
Acervo: Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná.  

Figura 28: Enfermaria masculina em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
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Segundo DISSENHA e UMEZAWA (2018), os 27 km de distância entre o centro da capital paranaense e o 
Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, ou ainda os 5,7 km que o separam do centro de Piraquara, 
não trazem obstáculos para os pacientes internados, pois a maioria é transportada em ambulâncias, oriundas 
de uma Unidade de Saúde. Também há uma linha de ônibus nas proximidades que se conecta ao Terminal 
de Pinhais, pertencente à Rede Integrada de Transporte de Curitiba. 

Algumas edificações do conjunto arquitetônico do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná encontram-
se desocupadas, fato que proporcionou a instalação da Farmácia Especial do Centro de Apoio Metropolitano 
– 2ª Regional de Saúde. Trata-se de um depósito de medicamentos que ocupa o último pavilhão do hospital, 
como mostra a Figura 24.  

O Quadro 1 apresenta as instituições que atualmente compartilham o espaço físico do antigo Leprosário São 
Roque, indicando as áreas do terreno e construídas que utilizam.   

Quadro 1: Instituições instaladas no “Complexo São Roque”, antigo Leprosário São Roque, em 2018. 

 Área do terreno Área construída 

Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná 
142.541,15 m² 

10.679,41 m² 

   1.052,59 m² 

CPPI – Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos 813.208,85 m² 6.584,00 m² 

Total  955.750,00 m² 18.316,00 m² 
Fontes: ENPROL. Laudo de Avaliação do de Dermatologia Sanitária do Paraná. Curitiba, sem data. Acervo: Coordenadoria do 
Patrimônio do Estado│SEAD; e CPPI. Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos. Piraquara, 2018. 

O Hospital de Isolamento – atualmente Hospital Oswaldo Cruz – (Figura 2) foi construído em um terreno de 
21.021,90 m², em local alto “em ponto conveniente da cidade, facilmente acessível”. (PARANÁ, 1926, p. 146) 
Tinha como objetivo o tratamento de moléstias contagiosas, “medida essencial a qualquer serviço de 
profilaxia, principalmente para os casos em que não é possível isolar o doente nas habitações coletivas ou 
mesmo em domicílio”. (Idem) A Figura 29 mostra que parte da malha urbana ainda não estava implantada 
em 1927 e que a inauguração do Hospital de Isolamento, no ano seguinte, provocou alterações no 
arruamento previsto. Com o início das suas atividades, o Governo do Paraná completou a rede de instituições 
de isolamento e tratamento de doenças contagiosas que já contava com o Leprosário São Roque, em 
Piraquara, e o Sanatório São Sebastião, na Lapa. (CASTRO, 2004)  

Inicialmente, o conjunto arquitetônico do Hospital de Isolamento era formado por “quatro pavilhões ligados 
entre si”, cada qual desempenhando uma função específica (Figura 3). (PARANÁ, 1928, p. 192) O principal, 
com dois pavimentos, abrigava a área administrativa: os dois laterais, as enfermarias e serviços de apoio; e 
o posterior, “a sala de refeições para os convalescentes, a cozinha, dispensa, dormitório e refeitório dos 
empregados”. (Idem) As instalações atendiam a todos os requisitos higienistas vigentes: 

as paredes revestidas de azulejos brancos, rigorosamente lisas sem saliências e 
reentrâncias; o pavimento formado de lajes de concreto armado e recoberto de ladrilhos 
cerâmicos, com porão ventilado; o teto de estuque em telas de arame, disposições estas 
que asseguram uma perfeita uniformidade de temperatura. A instalação elétrica, disposta 
em tubos completamente embutidos, faz distribuir a luz por plafoniers a todo o edifício. 
(Idem) 
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Figura 29: Mapa de Curitiba em 1927. No detalhe, a localização do terreno onde foi construído o Hospital de Isolamento. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
Desenho elaborado tendo como base cartográfica: Planta de Curityba - 1927. Acervo: Diretoria do Patrimônio Cultural da FCC. 

Em relação às enfermarias, o edifício contemplava demandas específicas:   

Os pavilhões laterais, em número de dois, compreendem as enfermarias. Cada um deles 

subdivide-se, por longo corredor que faz comunicar o pavilhão com uma peça destinada a 

receber a ambulância, permittindo retirar o doente, sem os inconvenientes da passagem ao 

ar livre, em quatro enfermarias, das quais duas para seis leitos e as outras para tres, e em 

quatro aposentos particulares. 

Estes pavilhões, que medem 20,60m por 14,50m, são providos de instalações sanitárias 

completas, dispondo de banheiros móveis para uso dos doentes nas proprias enfermarias. 

Existem ao todo oito enfermarias e igual número de aposentos particulares, permitindo o 

completo isolamento ao mesmo tempo de doentes das diversas moléstias infecto-

contagiosas. 

A implantação dos pavilhões hospitalares solta-se dos limites do terreno, com acentuado afastamento frontal 
(53m) e laterais (13m e 26m), como mostra a Figura 30, diferenciando-se das ocupações vigentes que se 
aproximam do alinhamento frontal. Este distanciamento foi possível pelas generosas dimensões do terreno, 
que, no final da década de 1920, encontrava-se fora do quadro urbano de Curitiba. Foi, também, incentivado 
pelas posturas higienistas que preconizavam a plena insolação e aeração de todos os ambientes internos. Os 
pavilhões, afastados dos alinhamentos e situados em terreno de cota alta, permitiam que, pelas suas amplas 
aberturas, o sol entrasse e o ar circulasse.     
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O desenho, datado de 1940, possibilita visualizar que o conjunto arquitetônico inicial é ampliado com a 
construção de diversos edifícios. O agora Hospital Oswaldo Cruz passa a contar com “um grande pavilhão 
onde estão instaladas as enfermarias para tuberculosos em trânsito e de detentos tuberculosos”. (PARANÁ, 
1939, p. 8)  

Na parte frontal do terreno é instalada a sede do Laboratório Geral do Departamento de Saúde, que reúne 
os serviços Bromatológico, Químico Farmacêutico (Figura 31), de Análise Clínicas e Pesquisas Clínicas e de 
Profilaxia da Raiva (Instituto Pasteur), que inicia suas atividades em um prédio voltado para a Rua Dias da 
Rocha. (PARANÁ, 1939, p. 46 e SIQUEIRA, 1996, p. 75-76) 

 

 

Figura 30: Implantação do conjunto arquitetônico do Hospital de Isolamento em 1940. 
Fonte: PARANÁ. Hospital de Isolamento Oswaldo Cruz. Planta de Situação. Prancha 1/1. Escala 1:500. Curitiba, setembro de 1940 .  

Acervo: Coordenadoria do Patrimônio do Estado da Secretaria de Estado da Administração.  
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Os diversos edifícios, com exceção do laboratório, são implantados na parte posterior do Oswaldo Cruz, e 
adotam sua linguagem formal. A Figura 30 indica que o pavilhão para tuberculosos, a usina e a garagem estão 
locadas de forma alinhada, mas as demais construções espalham-se soltas no terreno. Preserva-se, desta 
forma, a vista frontal do conjunto, voltada para a Rua Ubaldino do Amaral, com predomínio do Laboratório 
Geral, como mostra a Figura 31, mas com a presença marcante dos pavilhões hospitalares, locados no centro 
do lote (Figura 32). As principais atividades do conjunto arquitetônico – hospital e laboratório – são marcadas 
por suas imponentes sedes.  

Figura 31: Laboratório Geral do Departamento de Saúde construído no terreno do Hospital de Isolamento no final da década de 1930.  
Acervo: Coordenadoria do Patrimônio do Estado da Secretaria de Estado da Administração.  

Figura 32: Vista do acesso principal do Hospital Oswaldo Cruz voltado para a Rua Ubaldino do Amaral.      
À esquerda, o edifício do Laboratório Central e, ao fundo, o pavilhão principal do hospital.      

Em primeiro plano, o portão com as iniciais HI, de Hospital do Isolamento, sua primeira denominação.  
Fonte: FERNANDES, Lindolfo. O Hospital Oswaldo Cruz e a Epidemiologia no Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial, 1993. 
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No início da década de 1940 – e de forma semelhante ao ocorrido no Leprosário São Roque – o conjunto 
arquitetônico consolida-se e passa a abrigar várias atividades vinculadas à Saúde Pública, característica que 
permanecerá até a atualidade.  

O conjunto arquitetônico sofrerá as alterações mais significativas a partir da década de 1950, momento em 
que a Travessa João Prosdócimo é aberta, dividindo em duas partes os fundos do terreno e ocupando uma 
área de 977,14 m². Em 1969, o hospital já conta com várias edificações que abrigam consultórios, lavanderia, 
vários depósitos, residência e quartos para funcionários. Atualmente, o Hospital Oswaldo Cruz e o agora  
Laboratório Central do Estado (LACEN) dividem seu espaço com outras duas unidades da Secretaria Estadual 
da Saúde: o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (HEMEPAR) e o Centro Psiquiátrico 
Metropolitano (CPM), como mostram as Figuras 33 e 34. 

Figura 33: Implantação do conjunto arquitetônico HOC, LACEM, CPM e HEMEPAR.  
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Desenho elaborado tendo como fonte: PARANÁ. Hospital de Isolamento Oswaldo Cruz. Implantação. Prancha 1/1. Escala 1:500.  
Curitiba, outubro de 2011.   
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Figura 34: Divisão de áreas do conjunto arquitetônico HOC, LACEM, CPM e HEMEPAR em 2018.  

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
Fonte: Google Maps. Acesso em 5 de agosto de 2018. 

O HEMEPAR é responsável pela “coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de 
sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná”. 
(HEMEPAR, 2018) Ocupa duas grandes edificações: a sede 1 - datada da década de 1980 que abriga 
escritórios, laboratórios, depósito e consultórios, separada do conjunto arquitetônico inicial pela Travessa 
João Prosdócimo; e a sede 2 - com escritórios e laboratórios, de cerca de 15 anos, integrando o conjunto 
arquitetônico estudado (Figuras 35 e 36, respectivamente). (HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017, p. 35 e 39) 

  

Figura 35: Sede 1 do HEMEPAR em 2017. 
Fonte: Google Earth, 2017. 

Figura 36: Sede 2 do HEMEPAR em 2017. 
Fonte: Google Earth, 2017. 

O CPM possui ambulatórios adulto e infanto-juvenil para atendimento de portadores de transtornos mentais, 
encaminhados pelas Regionais de Saúde, e oficinas terapêuticas. Realiza a regulação de leitos psiquiátricos 
do SUS. (CPM, 2018) A instituição está instalada em cinco edificações situadas na parte posterior do Hospital 
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Oswaldo Cruz, com acesso pela Travessa João Prosdócimo (Figuras 37 e 38). Entre elas situa-se o antigo 
pavilhão de tuberculosos construído na década de 1930, que se encontra ampliado, completamente 
modificado e abriga, atualmente, escritórios, salas, depósitos e refeitório. (HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017, p. 
30) 

  

Figura 37: Acesso principal do COM em 2017. 
Fonte: Google Earth, 2017. 

Figura 38: Vista da Travessa João Prosdócimo em 2017. À 
esquerda, a sede 1 do HEMEPAR e, à direita, o acesso de 

veículos do CPM. 
Fonte: Google Earth, 2017. 

O Laboratório Central do Estado desenvolve suas atividades nas áreas de Biologia Médica e de Controle de 
Qualidade em Saúde, integrando a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública vinculada ao SUS, 
“oferecendo suporte ao sistema de vigilância epidemiológica na implementação de pesquisas de campo e 
exercendo apoio à investigação de epidemias e etiologias não conhecidas”. (LACEN, 2018) A Unidade Alto da 
XV está instalada no edifício frontal, em frente à Rua Ubaldino do Amaral, e em um conjunto de edificações 
voltadas para a Rua Amintas de Barros (Figuras 39 e 40, respectivamente). 

  

Figura 39: LACEN - edifício voltado para a Rua Ubaldino do Amaral em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

 

Figura 40: LACEN - conjunto de edifícios voltados para a 
Rua Amintas de Barros em 2018. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

A edificação frontal é utilizada como laboratório desde o final da década de 1930 (PARANÁ, 1939, p. 8), 
passando por inúmeras intervenções desde então. As constantes adequações do espaço físico decorrem das 
rígidas demandas dos equipamentos e das atividades desenvolvidas. Externamente, o edifício apresenta 
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vários aparelhos de ar condicionado e tubulações técnicas aparentes, além de algumas ampliações (Figuras 
41 a 46). No térreo, todas as aberturas estão protegidas por grades metálicas. A pintura externa está em boas 
condições nas faces do edifício voltadas para as ruas Ubaldino do Amaral e Amintas de Barros, no entanto, 
ao contorná-lo depara-se com pontos de umidade e descascamento, assim como com intervenções recentes 
ainda sem acabamento. As calçadas são estreitas e muito irregulares (Figuras 45 e 46). Internamente, a 
inadequação do edifício ao uso atual é mais evidente, uma vez que os espaços são pequenos, pouco 
iluminados e abarrotados de bancadas e equipamentos (Figuras 47 a 49). 

   

  

Figura 41: Vista externa do LACEN, onde aparecem vários aparelhos 
de ar condicionado, tubulações técnicas aparentes, uma ampliação 
no primeiro pavimento à direita e, no centro da foto, a Central de 

Oxigênio e de Gás, construída posteriormente. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

 
 

Figura 42: Vista externa do LACEN, onde aparecem vários aparelhos 
de ar condicionado, tubulações técnicas aparentes e, em destaque, a 

Central de Oxigênio e de Gás, construída posteriormente. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

  

Figura 43: Vista externa do LACEN tomada da Rua Amintas de 
Barros. Em primeiro plano, a caixa d’água que está alocada na 

implantação de 1940 (Figura 30). 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

 

Figura 44: Detalhe dos aparelhos de ar condicionado, das tubulações 
técnicas aparentes e das aberturas gradeadas da face do LACEN 

voltada para a Rua Amintas de Barros. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 
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Figura 45: Detalhe da parte posterior do LACEN, atrás da 
Central de Oxigênio e de Gás. As tubulações aparentes não 

apresentam acabamento, a pintura está com pontos de 
descascamento e o calçamento está cedendo. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 46: Detalhe da parte posterior do LACEN, 
mostrando aparelhos de ar condicionado,      

tubulações aparentes e pontos de umidade. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 47: Vista do hall de entrada do LACEN, que está 
atualmente desativado e servindo como depósito. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA.

Figuras 48 e 49: Vista dos laboratórios do LACEN em 2017. 
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA.

6987



 

O conjunto de edificações voltadas para a Rua Amintas de Barros utilizado pelo LACEN é composto, além de 
outros, por dois prédios datados da década de 1930 – Instituto Pasteur e Usina (ver Figura 30) – sendo que 
o primeiro mantém seu aspecto externo preservado e, o segundo, está descaracterizado por ampliações 
posteriores (Figura 50). Muro alto e janelas permanentemente fechadas compõem a vista de quem transita 
pela via, proporcionando um aspecto de concentração e desorganização (Figuras 52 a 53) que se contrapõe 
à permeabilidade existente na Rua Ubaldino do Amaral, com a presença imponente e solta do edifício 
principal do LACEN, do hospital e de um gradil baixo. 

 
Figura 50: Conjunto de edificações voltadas para a Rua Amintas de Barros utilizado pelo LACEN em 2018.  

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  
Fonte: Google Maps. Acesso em 5 de agosto de 2018. 

   

Figuras 51, 52 e 53: Conjunto de edificações voltadas para a Rua Amintas de Barros utilizado pelo LACEN em 2018.  
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

A impressão de concentração e desorganização permanece no percurso entre os pátios que circundam os 
edifícios, assim como se acentua a diferença com a parte frontal do conjunto. Aqui, os reduzidos espaços 
livres são utilizados para estacionar os veículos dos funcionários, e as calçadas são estreitas e irregulares. 
Trata-se de uma área de serviço e de entrada restrita (Figuras 54 a 56). Dentro das edificações, a falta de 
espaço e a sua inadequação às atividades desenvolvidas evidenciam-se, como mostram as Figuras 57 a 59. 
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Figuras 54, 55 e 56: Vistas do pátio interno das edificações utilizadas pelo LACEN em 2017.  
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA. 

  

 

Figuras 57, 58 e 59: Vistas internas das edificações utilizadas pelo LACEN em 2017.  
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA. 

O atual Hospital Oswaldo Cruz possui 21 leitos e, assim como o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, 
está classificado como uma unidade de média complexidade. (OLIVEIRA, 2018) Suas instalações ocupam 
2.124,14 m² e, como mostra a Figura 34, a instituição é responsável pela maior área livre deste conjunto 
arquitetônico. (HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017) 

Desde a sua inauguração, dedica-se ao tratamento de doenças infectocontagiosas. A partir da década de 
1980, inicia o atendimento a pacientes com doenças relacionadas ao HIV. Nesta trajetória, procura adequar-
se às demandas. Em um primeiro momento, ocorre o crescimento significativo do número de internamentos, 
entretanto, com o aprimoramento da medicação e do tratamento, diminui a necessidade de leitos e a ênfase 
é dada ao atendimento ambulatorial. (OLIVEIRA, 2018) 

Os pavilhões hospitalares de 1928 recebem, nestes 90 anos de funcionamento, pequenas adições e 
alterações internas que não comprometem a configuração inicial (Figuras 60 a 64). O Oswaldo Cruz conta 
ainda com algumas edificações que abrigam lavanderia, depósitos e centrais de instalações técnicas (Figuras 
65 e 66).  
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Figura 60: Hospital Oswaldo Cruz em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

  

Figura 61: Pavilhão frontal do Hospital Oswaldo Cruz em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 62: Hospital Oswaldo Cruz em 2018.  
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

  

Figura 63: Vista posterior da ala direita, que abriga os serviços 
ambulatoriais em 2018. No centro da imagem, a abertura 

modificada e a presença de aparelho de ar condicionado que 
atendem a demanda da farmácia. À direita, verifica-se uma adição 

ao edifício original. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 64: Vista posterior do Hospital Oswaldo Cruz em 2018. À 
direita, a ala que abriga os serviços ambulatoriais e, no centro, o 

pavilhão da cozinha e refeitório de funcionários. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 
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Figura 65: Edificações anexas na parte posterior do Hospital 
Oswaldo Cruz em 2018. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 66: Antiga garagem do Hospital Oswaldo Cruz atualmente 
utilizada como auditório em 2018.  

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

A ocupação do edifício principal apresenta uma única alteração relevante em relação à proposta original: a 
ala direita, que inicialmente continha enfermarias, atualmente é utilizada pelo serviço ambulatorial. As 
demais atividades se mantêm: no pavilhão frontal encontram-se a recepção e a administração; na ala 
esquerda, as enfermarias; e, nos fundos, a cozinha e serviços de apoio. De forma geral, as instalações do 
hospital se encontram em melhores condições de conservação se comparadas com as das demais instituições 
(Figuras 67 a 71).  

Figura 67: Acesso principal do Hospital 
Oswaldo Cruz em 2018. 

Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 68: Circulação da ala direita do 
Hospital Oswaldo Cruz utilizada pelo serviço 

ambulatorial em 2018. 
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de. 

Figura 69: Consultório na ala direita do 
Hospital Oswaldo Cruz em 2017. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 
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Figura 70: Enfermaria da ala esquerda (de internamento) do 
Hospital Oswaldo Cruz em 2017. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

Figura 71: Consultório na ala direita do Hospital Oswaldo Cruz em 
2017. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

O Quadro 2 apresenta as instituições que atualmente compartilham o espaço físico do antigo Hospital de 
Isolamento, indicando as áreas construídas que utilizam. O HEMEPAR, apesar de figurar em primeiro lugar 
com 3.634,81 m², ocupa junto com o CPM as menores porções do terreno. O hospital e, em seguida, o LACEN 
detêm as maiores áreas, como pode ser verificado na Figura 34. Da mesma forma, as duas instituições 
possuem o maior número de edificações históricas construídas até 1940, como mostra a Figura 72. O desenho 
sobrepõe a implantação atual com a de 1940 (Figuras 33 e 30, respectivamente) e permite identificar as 
ampliações em vários edifícios, sobretudo os localizados nos fundos do hospital.  

 
Quadro 2: Instituições instaladas no conjunto arquitetônico do Hospital Oswaldo Cruz, em 2018. 

 Área do terreno Área construída 

Hospital Oswaldo Cruz 

20.044,76 m² 

2.124,14 m² 

Laboratório Central do Estado (LACEN) 1.469,50 m² 

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná 
(HEMEPAR) 

3.634,81 m² 

Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM) 1.891,39 m² 

Travessa João Prosdócimo 977,14 m²  

Total  21.021,90 m² 9.119,84 m² 
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA. Relatório de Vistoria – Formulário de Edificação e Ocupação. Curitiba, 2017. Acervo: 
Coordenadoria do Patrimônio do Estado│SEAD. 

A Figura 72 ressalta, ainda, a condição de preservação externa e interna dos edifícios do conjunto de 1940. 
O hospital e a sede do LACEN (voltada para a Rua Ubaldino do Amaral), exemplares de maior relevância, 
mantêm suas características formais, mas apresentam alterações internas. O mesmo ocorre com as antigas 
sedes do Instituto Pasteur e garagem. Os demais prédios sofreram ampliações e alterações que os 
descaracterizaram.  
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Figura 72: Identificação das edificações históricas, construídas até 1940, na implantação atual do conjunto arquitetônico                                            

HOC, LACEM, CPM e HEMEPAR e análise do seu estado de preservação.  
Autora: CASTRO, Elizabeth Amorim de.  

Desenho elaborado tendo como fontes: PARANÁ. Hospital de Isolamento Oswaldo Cruz. Implantação. Prancha 1/1. Escala 1:500. Curitiba, 
outubro de 2011 e PARANÁ. Hospital de Isolamento Oswaldo Cruz. Planta de Situação. Prancha 1/1. Escala 1:500. Curitiba, setembro de 1940. 

Acervo: Coordenadoria do Patrimônio do Estado da Secretaria de Estado da Administração, sem data. 

As características de concentração e desorganização identificadas nos prédios voltados para a Rua Amintas 
de Barros (LACEN) permanecem neste miolo de quadra, principalmente nas instalações pertencentes ao 
CPM. Há espaços reduzidos e áridos entre as edificações, com presença de umidade; áreas cobertas 
improvisadas que servem de depósitos e descanso de funcionários; gradis e muros com diferentes formatos 
separando o espaço de cada instituição; e centrais de instalações técnicas pouco protegidas (Figuras 73 a 80). 
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Figura 73: Pátio interno do COM em 2017. 
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

Figura 74: Pátio interno do COM em 2017. 
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

  

Figura 75: Espaço e muro divisório entre edificações do CPM e do 
HEMEPAR, utilizado para circulação, em 2017. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

Figura 76: Espaço e muro divisório entre edificações do CPM e do 
HEMEPAR, utilizado como depósito de lixo, em 2017. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

  

Figura 77: Depósito e área de descanso de funcionários do CPM             
em 2017. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

Figura 78: Área coberta do CPM em 2017. 
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 
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Figura 79: Gradil e muro que separam as instalações do Hospital 
Oswaldo Cruz e do CPM. 

Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

Figura 80: Central de instalação técnica do Hospital Oswaldo Cruz. 
Fonte: HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017. 

A concentração de instituições e atividades no conjunto arquitetônico do Hospital Oswaldo Cruz pode ser 
atribuída à sua atual localização central, distante apenas 1,8 km da Praça Tiradentes, marco zero da cidade, 
e servida por inúmeras linhas de ônibus que lhe garantem fácil acesso (Figura 81). Dos quatro serviços de 
saúde ali instalados, somente o LACEN não realiza o atendimento ao público. Os demais contabilizam os 
seguintes números: Centro Psiquiátrico Metropolitano, 400 usuários/dia; HOC, 125; e HEMEPAR, 200. 
(HIPARC GEOTECNOLOGIA, 2017) As ampliações existentes, que caracterizam a concentração e a 
desorganização identificadas no miolo de quadra, são resultado de novas demandas destes serviços que 
tendem a permanecer no conjunto arquitetônico. Somente o LACEN tem uma perspectiva remota de sair, 
após a construção de uma nova unidade na sede do bairro Guatupe, situado no município de São José dos 
PInhais. Segundo OLIVEIRA (2018), caso a transferência ocorra, as instalações do laboratório seriam ocupadas 
pelo hospital, situação que contribuiria, em princípio, para estancar o processo de deterioração em curso. 
Como já ressaltado, o espaço construído utilizado pelo LACEN é inadequado e está bem comprometido.   

O grande número de pacientes atendidos pelo CPM e a reduzida área que ocupa (Figura 34) justificam o fato 
de ser a instituição com mais espaços improvisados e em condições precárias. Um levantamento realizado 
em 2017 revela, por exemplo, que suas instalações não atendem às normas de acessibilidade, condição 
inadequada para qualquer edificação de uso público que se potencializa por ser da área de saúde. (HIPARC 
GEOTECNOLOGIA, 2017) 

O conjunto arquitetônico do Hospital Oswaldo Cruz apresenta características singulares. Abrigando em 1928 
uma única atividade, em menos de 10 anos, passa a compartilhar o espaço físico com o Laboratório Geral. 
No final do século XX, outras duas instituições transferem-se para o local. A área edificada cresce de forma 
significativa: os 1.180,00 m² construídos inicialmente (CASTRO, 2004, p. 152) transformam-se, atualmente, 
em 9.119,84 m². As novas construções e ampliações situam-se na parte posterior do terreno, que apresenta 
uma concentração de edifícios implantados de forma pouco ordenada, com diferentes formatos, funções e 
condições de conservação. O miolo de quadra é composto por uma sucessão de edificações divididas por 
muros improvisados.  
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Figura 81: Conjunto arquitetônico do Hospital Oswaldo Cruz, em 2018.  
Atualmente, a área é ocupada pelas instituições: 
1 │Hospital Oswaldo Cruz 
2 │ Laboratório Central do Estado (LACEN) 
3 │Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM) 
4 │Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (HEMEPAR)  

Autora: Elizabeth Amorim de CASTRO, 2018.  
Base fotográfica: Imagem de satélite, 2018. Disponível em: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 11 de maio de 2018. 

Em contraposição, a parte frontal deste conjunto é formada por dois imponentes prédios que se encontram 
soltos no terreno, contornados por bem cuidados jardins (Figura 81). Hospital e laboratório, desde o final da 
década de 1930, mantêm suas edificações, as quais, pelo menos do ponto de vista do transeunte, aparentam 
bom estado de conservação. A análise mais apurada permite constatar que as instalações do LACEN sofrem 
com a inadequação dos reduzidos espaços internos e que inúmeros aparelhos de ar condicionados e 
tubulações externas estão colocados, majoritariamente, nas fachadas voltadas para o pátio interno do 
conjunto. As exigentes demandas das atividades ali desenvolvidas impõem intervenções constantes no 
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edifício, que não consegue adequar-se plenamente. O processo de modernização do laboratório torna-se 
incompatível, portanto, com a preservação deste edifício de relevância histórica e arquitetônica para a Saúde 
Pública do Paraná. 

Também se observa que os espaços inadequados, frutos de uma ocupação de edificações preexistentes 
continuamente reformadas e ampliadas, estão presentes nas demais dependências do LACEN e nas 
instalações do CPM, ambas situadas na parte posterior do conjunto arquitetônico. No entanto, as adições e 
os improvisos estão protegidos do olhar do público pelos altos muros externos e pelo acesso restrito. 
Resultam da concentração de diferentes atividades em área reduzida, que estão espremidas em um 
valorizado terreno central.  

O Hospital Oswaldo Cruz, por sua vez, mantém seu espaço interno praticamente inalterado. Suas atividades 
foram ampliadas e, além do tratamento de doenças relacionadas ao HIV, realiza um atendimento 
ambulatorial. Esta renovação não compromete suas instalações físicas, que estão bem adaptadas aos 
pavilhões quase centenários. O serviço hospitalar, considerado referência no Estado, é executado em 
conformidade com as rígidas exigências da Vigilância Sanitária, incluindo protocolos distintos no contato com 
os diversos tipos de doenças ali tratadas. Segundo OLIVEIRA (2018), as instalações físicas do HOC não afetam 
a qualidade do serviço prestado, condição que também está relacionada à sua classificação como hospital de 
média complexidade.  

As características do Oswaldo Cruz também são encontradas no Hospital de Dermatologia Sanitária do 
Paraná. Inaugurado em 1926, a instituição mantém sua atividade de internamento e tratamento de 
pacientes, atualmente especializada em doenças dermatológicas. Ocupando uma área construída de 
10.679,41 m², dispõe de 54 leitos. A edificação está implantada de forma solta no terreno, sendo composta 
por pavilhões interligados por longas passarelas e contornados por jardins. O espaço construído é abundante 
e os serviços prestados – também referência na área – não se ressentem da estrutura original das edificações, 
que permanecem praticamente inalteradas. (DISSENHA e UMEZAWA, 2018) 

O Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná situa-se no atual “Complexo São Roque”, uma área de 
955.750,00 m² situada em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba. O conjunto edificado possui 
18.316,00 m², grande parte construída na década de 1930 e destinada a atender a um número cada vez maior 
de internos. Com o fim da obrigatoriedade do isolamento dos portadores de hanseníase, as atividades do 
antigo Leprosário São Roque diminuem.  

Na década de 1990, o recém-criado CPPI - Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos transfere-se 
para Piraquara e passa a ocupar um conjunto de carvilles. De forma semelhante ao ocorrido no LACEN, os 
laboratórios exigem alterações espaciais externas e internas profundas que, apesar de continuamente 
realizadas, não permitem a execução da etapa industrial da fabricação do soro. Ou seja, o CPPI, mesmo 
possuindo equipamentos e técnicos para a plena produção de imunobiológicos, precisa terceirizar a última 
fase do processo por não contar com um espaço físico adequado. 

A análise dos dois hospitais e dos dois laboratórios permite a reflexão sobre duas questões fundamentais 
para os serviços de saúde pública: a modernização e a consequente adequação do espaço físico, 
considerando o uso de conjuntos edificados integrantes do Patrimônio Cultural da Saúde do Estado. Os 
estudos de caso possibilitam algumas observações:  
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1. O processo de modernização de instituições de saúde é inevitável e fundamental para a boa 
qualidade dos serviços prestados; 

2. É possível a modernização de determinados serviços em edifícios de relevância histórica e 
arquitetônica, como ocorrido nos hospitais Oswaldo Cruz e de Dermatologia Sanitária do Paraná. 
Nestes exemplos, a importância das instituições é significativa uma vez que possuem quase 100 anos 
de atividades no mesmo local, e em instalações projetadas e construídas para esta finalidade. Os 
espaços internos sofreram poucas alterações e permanecem adequados para o atendimento 
realizado. Esta situação deve-se ao tipo de serviço executado que utiliza uma mão de obra 
especializada e não requer equipamentos nem ambientes sofisticados; e 

3. Os laboratórios, ao contrário dos hospitais, demandam equipamentos e espaços específicos que não 
se adequam às edificações preexistentes. As inúmeras intervenções não possibilitam a total 
adaptação dos ambientes, fato que prejudica tanto a execução das atividades, como a preservação 
dos exemplares arquitetônicos; 

A questão geográfica também se revela de grande importância quando o tema é a preservação de conjuntos 
hospitalares integrantes do Patrimônio Cultural. O conjunto arquitetônico de Curitiba, localizado atualmente 
em área central, abriga quatro instituições e apresenta em parte do terreno uma ocupação densa e 
desordenada. Tal situação, apesar de localizada no miolo de quadra e de atingir edifícios mais recentes e sem 
relevância histórica ou arquitetônica, compromete o conjunto na sua totalidade e requer uma intervenção 
de requalificação do espaço.   

Já em Piraquara, não há problema de exiguidade da área física. Seus 955.750,00 m² abrigam com conforto as 
três instituições ali instaladas, atendendo inclusive à demanda de grande espaço livre para a criação dos 
cavalos do CPPI. Apesar da proximidade com a APA (Área de Proteção Ambiental) Estadual do Piraquara, 
desde 2016, o Complexo São Roque pertence à Zona de Ocupação Orientada III, que permite a presença de 
Serviços e Indústrias (Decreto Estadual 4.388/2016), possibilitando a construção da nova fábrica do CPPI.  

Um problema a ser enfrentado no Complexo São Roque é a existência de vários edifícios desocupados, 
registrados na Figura 24. Tratam-se de dois conjuntos de antigas residências, construídos na década de 1930, 
um para funcionários doentes, localizado em frente ao campo de futebol; e outro mais afastado, na entrada 
principal, antes destinado ao diretor e funcionários (ver Figura 5). Constituem-se em importantes registros 
de tipologias do antigo leprosário que estão sendo consumidos pela falta de uso e o decorrente processo de 
degradação. A distância de Curitiba é seguramente um fator que impede a ocupação mais efetiva da área e, 
com poucos usuários, torna-se mais difícil a atenção e a intervenção nas edificações vazias. Ironicamente, o 
afastamento do São Roque da capital possibilitou uma ocupação mais rarefeita de seu espaço físico – e a 
preservação de muitas de suas edificações –, mas não impediu a deterioração de alguns dos exemplares 
relevantes, não por uma ocupação desordenada – como está ocorrendo no Oswaldo Cruz –, mas pela falta 
de uso e de interesse em usar tais instalações. 

O tipo de uso, a modernização dos serviços e a preservação de exemplares do Patrimônio Cultural da Saúde 
são temas importantes na complexa realidade da Saúde Pública no Brasil. A análise dos conjuntos do Hospital 
Oswaldo Cruz e do Complexo São Roque revela que não há formulas ou soluções generalizadas, e que um 
caminho seguro é uma pesquisa aprofundada da trajetória da instituição e de seu espaço físico, assim como 
uma correta avaliação das demandas e das atividades desenvolvidas, antevendo situações que possam 
comprometer a integridade do patrimônio e, simultaneamente, a qualidade do serviço prestado.  
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PERSPECTIVAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE UBERABA 

PROSPECTS FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY HOUSE OF MERCY OF UBERABA 

PERSPECTIVAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBERABA 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
O presente trabalho analisará as transformações sofridas pelo edifício da antiga Santa Casa de Misericórdia de 
Uberaba, a fim de propor diretrizes contemporâneas para a sua utilização, buscando-se preservar a identidade do 
hospital, contribuindo para a sua valorização e a salvaguarda da memória do Patrimônio Cultural da Saúde 
uberabense e mineiro. Fundada pelo frei capuchinho Eugênio Maria de Gênova, em 1858, o projeto arquitetônico da 
instituição, de traços barrocos, foi idealizado pelo Frei, entretanto, este não é o edifício que se encontra atualmente 
edificado, devido a um incêndio acidental, ocorrido em 1921, que destruiu o prédio original. Mas, devido a sua 
importância, ele foi reconstruído e implantado no mesmo local que o prédio anterior, sendo oficialmente 
reinaugurado em 1935. Este novo edifício, de traços ecléticos, é tombado pelo conselho patrimonial municipal, 
funcionando atualmente como um anexo a outro edifício, de maiores proporções, que abriga o Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro.  
PALAVRAS-CHAVE: diretrizes; santa casa de misericórdia, hospital; patrimônio da saúde; uberaba. 
 
ABSTRACT: 
This work will analyse the changes undergone by the building of the former Holy House of Mercy of Uberaba, in order 
to propose contemporary guidelines for its use, seeking to preserve the hospital's identity, contributing to its 
valorisation and safeguarding the memory of the Cultural Heritage of Health in Uberaba and Minas Gerais. Founded by 
the capuchin Friar Eugenio Maria de Genoa, in 1858, the architectural design of the institution, with baroque features, 
was conceived by the Friar; however, this is not the building that is currently built due to an accidental fire in 1921, 
which destroyed the original building. But due to its importance, it was rebuilt and implanted in the same place as the 
previous building and was officially reopened in 1935. This new eclectic building is listed by the municipal patrimonial 
council, currently functioning as an annex to another building, of greater proportions, which houses the Hospital of 
Clinics of the Federal University of the Triângulo Mineiro. 
KEYWORDS: guidelines; holy house of mercy, hospital; health heritage; uberaba.   
 
RESUMEN: 
El presente trabajo analizará las transformaciones sufridas por el edificio de la antigua Santa Casa de Misericordia de 
Uberaba, a fin de proponer directrices contemporáneas para su utilización, buscando preservar la identidad del 
hospital, contribuyendo para su valorización y la salvaguarda de la memoria del Patrimonio Cultural de la Salud de 
Uberaba y de Minas Gerais. Fundada por el fray capuchino Eugenio María de Génova, en 1858, el proyecto 
arquitectónico de la institución, de rasgos barrocos, fue ideado por el Frei, sin embargo, este no es el edificio que se 
encuentra actualmente edificado, debido a un incendio accidental, ocurrido en 1921, que destruyó el edificio original. 
Pero, debido a su importancia, fue reconstruido e implantado en el mismo lugar que el edificio anterior, siendo 
oficialmente reinaugurado en 1935. Este nuevo edificio, de rasgos eclécticos, es tumbado por el consejo patrimonial 
municipal, funcionando actualmente como un anexo a otro edificio, de mayores proporciones, que alberga el Hospital 
de Clínicas de la Universidad Federal del Triángulo Minero. 
PALABRAS-CLAVE: directrices; santa casa de misericordia, hospital; patrimonio de la salud; uberaba.
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INTRODUÇÃO 

A cidade de Uberaba teve um rápido desenvolvimento urbano devido à sua posição privilegiada junto à 
antiga Estrada do Anhanguera – que cortava de Norte a Sul a região do antigo “Sertão da Farinha Podre”, 
que corresponde aos atuais territórios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais – e 
a proximidade com o Rio Grande. Considerada como a principal “boca de entrada” para os sertões do 
interior do país, o arraial adquiriu importância comercial como ponto de passagem obrigatória entre São 
Paulo e o litoral do país às regiões desbravadas pela mineração em Goiás e Mato Grosso. 

O povoado se desenvolveu nas proximidades da Igreja Matriz de Santo Antônio e São Sebastião, que 
gradativamente, teve o seu entorno ocupado; ao redor do Largo da Matriz foram construídas a Casa de 
Câmara e Cadeia, as residências das famílias mais importantes e os primeiros pontos comerciais do então 
arraial. Segundo Lourenço (2007), entre 1840 e 1848, metade do território do atual Triângulo Mineiro já 
tinha com núcleo matriz a Vila de Uberaba – constituída em 1836 – o que demonstra a sua importância e 
força econômica na região. Em 1836, o povoado formado no início do século XIX, já havia adquirido a 
prerrogativa de cidade (VALE, 1998, p. 238). 

Uberaba passou a contar com uma Santa Casa de Misericórdia a partir de 1858, uma intuição religiosa 
filantrópica, de caráter paternalista, inspirada na tradição de caridade cristã, que se organizava apenas nos 
centros urbanos mais desenvolvidos (COSTA VIOTT, 1977 apud REZENDE, 1983, p. 41-42). Fundada pelo frei 
capuchinho Eugênio Maria de Gênova, ela foi durante o século XIX, a única instituição a prestar serviços de 
saúde na cidade e na região. Conforme aponta Sampaio (1971, p. 146), Frei Eugênio, que chegara a 
Uberaba, em 1856, para construir um cemitério a convite da Câmara Municipal, começou a se interessar 
em melhorar a vida da população local e, com este propósito decidiu fundar uma Santa Casa de 
Misericórdia.  

Dentre as diversas instituições de caridade vinculadas a ordens religiosas e irmandades que desenvolveram 
um papel de extrema importância na assistência aos pobres e doentes, a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia merece especial destaque pela importância de sua obra e abrangência territorial. Esta 
Irmandade surgiu em Portugal no século XV, e chegou ao Brasil no século seguinte, sendo a da cidade de 
Olinda, fundada em 1539, considerada a primeira da América e do Brasil (ABREU, 2001, p. 594-598). Essas 
Santas Casas eram criadas na Colônia acompanhando a consolidação da ocupação portuguesa, podendo ser 
consideradas como um elemento de identidade nacional para a estruturação do Império Português. 
Pioneiras, essas instituições anteciparam as atividades estatais em relação à saúde no Brasil (LOPES, 2018, 
p. 37).

160 ANOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBERABA 

Criada em 1858, a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba foi oficialmente inaugurada em 1898, 40 anos 
após a sua fundação. A demora em se conseguir finalizar as obras do hospital deveu-se a inúmeras disputas 
e conflitos políticos que se sucederam, além da dificuldade em se conseguir arrecadar os recursos 
necessários para a sua construção. Entretanto, há registros que comprovam o seu funcionamento desde 
1862, quando uma epidemia de varíola fez com que uma das alas do prédio, em que a construção estava 
mais avançada, fosse finalizada e ocupada às pressas (BILHARINHO, 1982, p. 398).  
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Sua construção se deu em um terreno doado pelo Município em uma área que, na época, ficava distante da 
área mais urbanizada da cidade. Localizado junto ao “Largo do Rancho”, o terreno se encontrava à beira da 
estrada que dava entrada na cidade a quem vinha de São Paulo, a antiga Estrada do Anhanguera (Figura 1). 

O projeto arquitetônico do edifício da Santa Casa é de autoria de seu fundador, Frei Eugênio, sendo 
conhecido, segundo Vale (1998, p. 248), através de um desenho da planta e da fachada frontal doado por 
Borges Sampaio à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, em 1881 (Figuras 2 e 3); não sendo possível 
precisar que este tenha sido integralmente executado, embora seus traços gerais, sobretudo em relação à 
implantação, possam ser reconhecidos nas poucas descrições e raras fotografias antigas preservadas. 

Figuras 1 e 2: À esquerda, planta retratando Uberaba em 1855. Em destaque (roxo) a Igreja Matriz com seu largo (amarelo), a região denominada 
de Largo do Rancho (verde) e a estrada que levava para São Paulo (vermelho).

À direita o projeto da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba atribuído a Frei Eugênio – Elevação frontal.
Fonte: SAMPAIO apud TOTI, 1956 / Acervo da Biblioteca Nacional apud VALE, 1998, p. 249. 

Figura 3: Projeto da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba atribuído a Frei Eugênio – Planta. Em destaque o cemitério (rosa), o quintal (verde), 
os pátios (azul), as enfermarias (vermelho), a capela (roxo), e a parte da capela que foi transformada em jardim (amarelo).

Fone: Acervo da Biblioteca Nacional apud VALE, 1998, p. 249. 
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O complexo do edifício, composto pelo hospital, capela, quintal e pátios, ocupava uma área de quase 
10.000m². Somando-se o cemitério, que ficava aos fundos, abrangia um terreno de cerca de 20.000 m². No 
projeto arquivado na biblioteca Nacional, Lopes (2018, p. 40) observa que a capela, dedicada a São 
Francisco e a Nossa Senhora do Carmo, marcava o corpo central do edifício, cujo volume se sobressaia do 
restante do conjunto devido ao seu frontispício arrematado em volutas e torre única central. Nas laterais 
da entrada da capela, duas portas davam acesso ao interior do hospital, feito pelo então Largo da 
Misericórdia, atual Praça Dr. Thomas Ulhôa. 

Todos os cômodos do hospital como enfermarias, consultórios, sala de cirurgias e serviços de apoio, davam 
para os pátios e quintal, que foram projetados para servirem provavelmente de distração aos doentes além 
de proporcionarem uma boa ventilação e iluminação. Um muro fazia a divisa entre essas partes e o 
cemitério, dedicado a São Francisco de Assis (LOPES, 2018, p.40).  

Nota-se que o projeto elaborado pelo Frei se aproxima da tipologia claustral, entretanto o projeto sofreu 
alterações. Sampaio (1971, p. 178) comenta que a parte em que deveria ter sido construída o corpo de uma 
igreja, acabou sendo ocupada por um jardim, essa alteração foi feita pela Mesa Administrativa do hospital, 
que passou a gerir a instituição após a morte do capuchinho em 1871. Segundo Lopes (2018, p.40), uma 
foto de 1903 (Figura 4) confirma esta situação, pois nela se observa que o óculo da empena da capela, se 
posiciona afastado em relação à fachada frontal e acima do seu telhado. Desta forma é possível supor que 
o frontispício projetado por Frei Eugênio não tenha sido executado integralmente. No entanto Bilharinho
(1982, p. 409) indica que a torre sineira chegou a ser executada, contudo, ela foi demolida, em 1894, após
ter sido danificada por um raio.

Figura 4: Nesta fotografia, de 1903, observa-se o frontispício da capela afastada em relação à fachada frontal 
da Santa Casa, onde se vê apenas uma porta central de acesso. 

Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

Em 1919, 21 anos após ter sido oficialmente inaugurada, a Diretoria da Santa Casa decidiu construir um 
novo edifício, já que o existente não correspondia mais as necessidades hospitalares da época, além de 
apresentar inúmeros problemas causados pela falta de manutenção do prédio, conforme apontados em 
um jornal local, o Lavoura e Comércio (1919 apud BILHARINHO, 1982, p. 426 e 427): 
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Não há quem não conheça esse vetusto pardieiro, cujos serviços prestados à população 
uberabense estão na razão direta do seu elevado número de anos. Confrange-nos vê-lo 
ali, ao alto da praça, com suas janelas sexagenárias desvidraçadas e os paredões coloniais 
esburacados, já prestes a arriar a carcaça, tanto a inclemência da chuva e a impiedade dos 
anos o maltrataram. Atendendo à sua velhice externa e interna, e a necessidade 
imprescindível que há para a cidade de se manter um estabelecimento desse gênero, a 
diretoria da Santa Casa resolveu construir um novo edifício, de moderno aspecto 
arquitetônico com a higiene e o conforto necessários aos fins a que se destina. 

De forma a manter o funcionamento da instituição, as instalações e boa parte dos móveis e instrumentos 
cirúrgicos foram transferidos para a outrora casa de moradia de Frei Eugênio, em 1920, local em que 
funcionaria o hospital até a construção do novo edifício da Santa Casa. Todavia, quando estava para ser 
marcada a data de demolição do prédio, ele foi destruído por um incêndio, ocorrido em fevereiro de 1921 
(BILHARINHO, 1982, p. 427-428).   

A reconstrução da Santa Casa ficou a cargo do médico e provedor da instituição, Dr. José de Oliveira 
Ferreira1 que, além de ajudar na arrecadação de fundos, também teria projetado o novo edifício 
(BILHARINHO, 1982, p. 427). As obras tiveram início em 1926, porém demoraria nove anos até que este 
novo edifício fosse finalizado e inaugurado, em março de 1935 (Figura 5). 

Figura 5: Fotografia da década de 1950 do novo edifício da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba.
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

1
 Filho de imigrantes portugueses nasceu em Uberaba em 1864. Foi o segundo uberabense a se formar em medicina e a clinicar na 

cidade. Abriu sua clínica em 1887, mesmo ano em que se formou pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro. É considerado, por 
historiadores locais o segundo maior benemérito da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, ficando atrás apenas de seu fundador, 
Frei Eugênio (LOPES, 2018, p. 35). 

7006



O novo hospital foi edificado no mesmo local do edifício anterior, mantendo a mesma implantação, com a 
elevação frontal voltada para o largo. Com dois pavimentos e um porão parcial na extremidade da elevação 
lateral direita, que tira proveito do declive natural do terreno, solução também verificada na primitiva 
Santa Casa. Apresenta afastamentos na elevação frontal e lateral esquerda; porém, a elevação lateral 
direita se encontra sobre o alinhamento do lote, possibilitando o acesso ao porão com entrada pela Rua 
Frei Paulino (LOPES, 2018, p. 61-62).  

O novo edifício, de características ecléticas com destacados elementos classicizantes, possui planimetria e 
elevações simétricas, com eixo transversal. A composição geral da fachada apresenta solução típica do 
neoclassicismo para edifícios de grande porte no Brasil, com um corpo central avançado – criando, neste 
caso, proteção para a porta de entrada principal e o acesso de automóveis – e duas alas laterais alongadas 
que unem corpos levemente ressaltados nas extremidades. A planta (Figura 6) apresenta um corredor 
central com largura constante que distribui linearmente as salas, acompanhando a fenestração da fachada. 
A escada (Figura 7) de acesso ao primeiro pavimento, localizada no hall central é elemento de destaque, 
quebrando a horizontalidade da solução. Construído com estrutura autoportante de pedra e tijolos 
maciços, possui pés-direitos bastante amplos e paredes largas e sólidas, que conferem grande estabilidade 
estrutural ao edifício.  

Figuras 6 e 7: À direita planta do térreo e do primeiro pavimento da Santa Casa de Misericórdia, ocupada pelo Hospital de Clínicas da UFTM.  Em 
destaque (vermelho) o contorno do volume original do edifício, a capela (roxo) e a escadaria (laranja).

À esquerda foto, de 1950, da escadaria que faz a interligação entre o térreo e o pavimento superior da Santa Casa. 
Fonte: Acervo do HC – UFTM / Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

Através dos relatos de Bilharinho (1982, p. 466) temos o registro do funcionamento originalmente de cada 
pavimento: os consultórios ficavam no porão; o pavimento térreo possuía 15 quartos, sendo três de 
isolamento, além da farmácia, da maternidade, da sala de curativos e duas enfermarias, totalizando 60 
leitos (Figura 8); no último pavimento havia mais duas enfermarias, também com 60 leitos no total, duas 
enfermarias menores, quatro apartamentos, dois quartos de isolamento, o bloco cirúrgico que ocupava a 
extremidade da lateral direita, (Figura 9), a área administrativa do hospital e a capela.  
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Figuras 8 e 9: À direita a enfermaria feminina e à esquerda a sala de cirurgia. Ambas as imagens são de 1950. 
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

Ao longo dos anos, a Santa Casa passaria por inúmeras dificuldades financeiras, principalmente pelo débito 
criado pelo não repasse de recursos pela Prefeitura para sua manutenção, conforme convênio estabelecido 
em 1957. Essa situação só seria amenizada após a instituição ser anexada a Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro (FMTM)2, em 1967, passando a funcionar como hospital escola; entretanto ela já era 
utilizada pelos estudantes desde 1957, através de um convênio firmado entre a FMTM e a Santa Casa e a 
Prefeitura (BILHARINHO, 1982). 

Devido aos avanços da medicina e da tecnologia, assim como a expansão e aprimoramento do curso de 
medicina, as instalações da Santa Casa, paulatinamente deixaram de atender de modo satisfatório as 
necessidades hospitalares e de ensino. Mesmo antes da anexação da Santa Casa à Universidade, os alunos 
e os professores da UFTM já se queixavam da falta de locais apropriados para estudos. Assim, em 1965, a 
administração do hospital e os estudantes foram bem sucedidos em sua solicitação de verbas junto ao 
Governo Federal, para sua reforma e ampliação (Figuras 10 e 11).  Deste modo, ao longo das décadas de 
1960 e 1980, o edifício da Santa Casa, passaria por inúmeras reformas de adequação, assumindo novas 
funções, enquanto um novo edifício para atendimento hospitalar foi construído no terreno que ficava nos 
fundos, ocupando o cemitério e todo o quarteirão, entre a Avenida Getúlio Guaritá e a Rua Frei Paulino 
(LOPES, 2018, p.65). 

As obras do novo edifício ocorreram em fases, de forma a manter o funcionamento do hospital. Aos 
poucos, as atividades do edifício da Santa Casa foram sendo transferidas para a nova construção até que, 
em 1982, com a inauguração oficial de todo o novo complexo hospitalar, com o nome de Hospital Escola da 
FMTM, o antigo edifício passou a abrigar apenas laboratórios, arquivo e salas de estudos (BILHARINHO, 
1982), situação que se mantém inalterada até os dias de hoje (Figuras 12 e 13). 

2
 Fundada em 1953, a FMTM ocupou inicialmente o prédio da antiga Cadeia Pública de Uberaba, que ficava a poucos quarteirões da 

Santa Casa, tendo sido doada pelo então governador do Estado de Minas Gerais Juscelino Kubitschek. A faculdade foi uma 
importante conquista para a cidade e região, fortalecendo Uberaba como um importante polo ligado a saúde. Tendo começado a 
funcionar em 1954, a primeira turma se formou em 1960, mesmo ano em ela foi federalizada (LOPES, 2018, p.64). 
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Desde 2005, quando a UFTM foi integrada à Universidade Federal do Triângulo Mineiro – instituição criada 
nesta mesma data – o hospital passou a se chamar Hospital de Clínicas (HC), e o nome de Santa Casa de 
Misericórdia, a cada dia que passa se desvanece da memória da população e até mesmo de seus usuários 
cotidianos.  

Figuras 10 e 11: À esquerda o terreno que ficava aos fundos da Santa Casa de Misericórdia. À direita as obras do novo hospital na década de 
1960, onde se pode ver a Santa Casa de Misericórdia ao fundo (esquerda da imagem).

Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba. 

Figuras 12 e 13: À esquerda o hospital em 1982. À direita o hospital em 2016. Em ambas as imagens, podemos visualizar parte do 
edifício eclético da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba (em desataque vermelho). 

Fonte: Acervo do Arquivo Público de Uberaba / Acervo do HC – UFTM. 

O DEPERECIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBERABA 

Apesar das enormes dificuldades que a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba passou desde sua fundação, 
seu edifício, inaugurado em 1925, resistiu através do tempo e se encontra fisicamente preservado, tendo 
sido um dos primeiros bens tombados3 pelo município após a implantação de políticas específicas para a 
preservação de seu patrimônio cultural (Figuras 14 e 15)4.  

3
 O edifício da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba foi tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba 

(Conphau) em 1999 – Decreto 1904/1999. 
4
 Uberaba conta, desde 1984, com um conselho municipal de proteção do patrimônio cultural (LOPES, 2018, p. 93). 
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Figuras 14 e 15: À esquerda fotografia recente da entrada da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba e à direita o  
edifício do hospital visto da Rua Frei Paulino 

Fonte: LOPES, 2017. 

A análise das condições de conservação e valorização deste bem contemporaneamente apontam alguns 
aspectos a serem destacados. O primeiro a ser destacado diz respeito às suas características construtivas; 
sem dúvida, sua dimensão e a robustez da construção, são aspectos determinantes e que justificam, pelo 
menos parcialmente, sua sobrevivência, na medida em que se tornam fatores inibidores de intervenções 
mais radicais que pudessem alterar a distribuição espacial original interna – que se conserva bastante 
íntegra e perceptível, apesar de alguns acréscimos com materiais leves (como divisórias) – ou mesmo sua 
demolição integral. No entanto, a construção de anexos junto às elevações posteriores e na lateral 
esquerda (dos quais, dentre outros, merece destaque a rampa acrescentada ao lado da escada central), 
alterou parcialmente a volumetria original da edificação, criando, em alguns casos, pontos vulneráveis à 
degradação, como junções mal executadas e fragilidades no escoamento de águas pluviais.   

Outro aspecto a se considerar é o projeto do novo complexo hospitalar, construído entre as décadas de 
1960/80, ele desconsidera completamente a existência da antiga Santa Casa, sem prever qualquer forma 
de articulação entre a nova e a antiga construção. Não foi possível averiguar qual o destino e o uso que 
foram pensados à época para a antiga Santa Casa, que aos poucos foi esvaziada de suas funções originais, 
sem um plano de ocupação conjugado aos novos espaços. Os blocos do novo hospital, de linhas modernas, 
apesar de não agredirem verticalmente o antigo hospital – o bloco de maior altura foi implantado no outro 
oposto do quarteirão, sendo estas talvez, as únicas soluções que apontam uma relação de respeito à obra 
preexistente – são totalmente independentes, com acessos feitos pelas vias laterais.  

O acesso principal do antigo edifício da Santa Casa, assim como a porta de acesso ao porão pela fachada 
lateral direita, foram desativados (Figuras 16 e 17). Atualmente, o acesso é feito exclusivamente através do 
edifício moderno, seguindo um caminho tortuoso que passa por corredores internos e pátios 
improvisadamente cobertos (Figura 18), passando por áreas de serviços, casas de máquinas, geradores e 
depósitos (inclusive de lixo), entrando-se na edificação por uma porta aberta no acréscimo de sua fachada 
posterior. Seguindo este caminho, mesmo o usuário mais atento tem dificuldade de perceber que esta 
entrando em uma edificação antiga, sensação que surge apenas quando se chega ao hall central, onde, a 
altura do pé direito, a robustez das paredes, os longos corredores, as portas antigas e a imponência da 
escada (Figura 19) revelam a edificação original. Sem qualquer acesso direto à rua, o edifício se mantem 
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isolado da cidade e dos transeuntes, e afastado pela grade que o circunda em toda e elevação frontal 
(Figura 20). Para quem passa pela rua, o edifício parece sem uso e abandonado, a não ser pela presença de 
algumas janelas abertas durante os dias de semana.  

Figuras 16, 17 e 18: À esquerda a porta da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, onde anteriormente ficava o acesso principal ao edifício. Na 
fotografia do centro vemos o acesso ao porão também fechado.  À direita, imagem dos pátios cobertos, de forma improvisada, que levam a 

Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. 
Fonte: VALE, 2018. 

Figuras 19 e 20: À esquerda a escada que faz a interligação entre os pavimentos da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. À direita imagem 
mostrando a grade que cerca a fachada da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba.

Fonte: LOPES, 2018 / Google Earth, 2017. 

Outro aspecto a ser mencionado diz respeito à mudança do perfil dos usuários. A substituição das 
atividades originais por laboratórios, arquivo e poucas salas de aulas, reduziu o número de pessoas que o 
frequentam diariamente. São poucas as aulas ministradas no edifício, que é mais frequentado pelos 
técnicos, alguns professores e alunos de pós-graduação e de iniciativa científica que desenvolvem 
pesquisas nos laboratórios e no arquivo.  Os funcionários e professores mais antigos, que conheceram e 
vivenciaram o edifício quando este ainda era um hospital, com raras exceções, já se aposentaram; os novos 
frequentadores não conhecem – e não se interessam – pela história e ficam mais atentos às deficiências 
que o espaço apresenta à realização de suas tarefas/de seus trabalhos. Observa-se ainda que, após a 
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criação da UFTM, a maior parte dos estudantes que o frequentam, seja para aulas ou pesquisas, já não são 
oriundos do curso de medicina, o que representa uma quebra do vínculo afetivo entre esses e o edifício.  

A mudança de uso do edifício é o último aspecto a ser citado, isso exige constantes intervenções para 
instalações de novos equipamentos, que são adquiridos em função do desenvolvimento das pesquisas e 
trabalhos realizados nos diversos laboratórios, bem como para atender as exigências da vigilância sanitária. 
Contudo, apesar das reformas, o edifício ainda não atende as necessidades destes novos usos, 
principalmente a dos laboratórios. Segundo entrevistados as salas muitas das vezes não comportam o 
maquinário utilizados nas pesquisas, ficando o espaço apertado para a sua utilização ou impossibilitando 
que eles sejam instalados – como no caso do chuveiro de segurança e do lava olhos, itens obrigatórios 
nesses espaços, porém inexistente nesses laboratórios devido à falta de espaço.  

Estas intervenções – dentre as quais se destaca a instalação de ares condicionados, um equipamento 
atualmente obrigatório em ambientes hospitalares e laboratoriais – tem sido feitas de modo bastante 
aleatório, sem seguir um projeto específico (Figuras 19 e 20), interferindo em todas as fachadas do edifício. 
Além de serem pontos de geração de umidade, diversos vãos tem sido aberto e/ou fechado para sua 
instalação, o que altera a composição plástica e causa forte poluição visual (Figuras 21 e 22).  

Figuras 21 e 22: Em ambas as fotos observam-se a presença de anexos contíguos ao edifício, assim como a proliferação de ares condicionados, 
bem como a presença de mofo e manchas de umidade nas paredes externas. 

Fonte: LOPES, 2018. 

Chama a atenção também à precariedade das instalações elétricas, assim como a quantidade de fios de 
energia soltos que utilizam a mesma tomada, podendo vir a causar uma sobrecarga na rede elétrica, o que 
pode dar início a um processo de incêndio. Por outro lado, as adaptações realizadas não são suficientes 
para o pleno atendimento das normas de vigilância sanitária e não consegue oferecer uma boa qualidade 
espacial e ambiental para as atividades desenvolvidas, sendo esta uma das queixa dos atuais usuários, 
observação que é igualmente válida para o arquivo, que não atende satisfatoriamente as normas brasileira 
de descrição arquivística (Figuras 23 e 24). A insuficiência do espaço para atendimento das diversas 
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atividades ali realizadas é claramente percebida pelo acúmulo de móveis e equipamentos nos corredores e 
até mesmo de equipamentos encaixotados que aguardam espaço para serem instalados (Figuras 25, 26 e 
27).  

Figuras 23 e 24: Em ambas as imagens observam-se os arquivos dos laboratórios espalhados pela circulação do prédio. 
Fonte: VALE, 2018. 

Figuras 25, 26 e 27: Da esquerda para a direita tem-se imagens de um laboratório de pesquisa, de uma sala de aula e de caixotes ocupando o  
corredor da antiga Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. 

Fonte: LOPES, 2018. 
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O PATRIMÔNIO DA SAÚDE DE UBERABA EM RISCO E AS PERSPECTIVAS DE PRESERVAÇÃO DA 
ANTIGA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

O antigo edifício da Santa Casa integra a lista dos dez primeiros imóveis da cidade que foram protegidos 
por tombamento municipal, realizados entre 1900 a 1999. No entanto, apesar do tombamento, da 
existência de leis municipais de proteção do patrimônio cultural e de um conselho deliberativo com corpo 
técnico necessário5, a Santa Casa de Misericórdia enfrenta desafios quanto à sua preservação futura, assim 
como os demais bens arquitetônicos uberabenses6 que se encontram, em sua maioria, passando por 
reformas sem a devida autorização e/ou fiscalização do Conselho. 

A documentação referente ao processo de tombamento da Santa Casa – o qual, segundo as leis de 
proteção federal, estadual e municipal, deve conter a declaração de significância, as delimitações e as 
diretrizes de intervenções dos perímetros de tombamento e entorno – assim como os laudos técnicos de 
avaliação das condições de conservação que devem ser realizados periodicamente, encontram-se perdidos, 
segundo informação do próprio Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba (Conphau). Desta 
forma, com atuação pouco eficaz, o Conselho não tem sido capaz de cumprir adequadamente com seu 
papel fiscalizador e de orientação sobre as intervenções ou promover o reconhecimento e valorização do 
bem. 

Nesta mesma direção, observa-se que nem a UFTM e nem o HC contam com um projeto específico de 
diretrizes para ocupação, uso e manutenção do antigo hospital, e também desconhecem as diretrizes de 
intervenções que deveriam constar no processo de tombamento. Essas decisões ficam a cargo da própria 
Reitora e/ou da Diretoria, sujeitas, portanto, aos interesses e às políticas de cada administração. Agravando 
esta situação, edifício da antiga Santa Casa não conta por parte da instituição e nem de seus usuários, com 
o reconhecimento de seu valor cultural, sendo tratado apenas como mais um imóvel dentre os outros
tantos que a instituição possui e administra. Isso foi observado durante as entrevistas, ao serem
questionados sobre este aspecto, os usuários demonstram surpresa, mas também empatia pelo lugar, o
que sugere que a questão não é falta de valores, mas sim a falta de sua difusão.

A expansão constante dos serviços de atendimento à saúde e o desenvolvimento cientifico e das práticas 
médicas não podem ser vistos como fatores negativos ou empecilhos á preservação do patrimônio 
arquitetônico da saúde. A situação verificada no antigo edifício da Santa Casa também pode ser percebida 
no próprio Hospital de Clínicas e em outras edificações da UFTM, nas quais a crescente demanda pela 
ampliação de assistência á saúde à população, a necessidade de instalação de novos equipamentos e a 
própria expansão institucional (novos cursos, novos laboratórios e etc), associadas à escassez de recursos 
financeiros e de pessoal – frequentemente associadas á ineficiência e morosidade da gestão – não 
possibilitam um planejamento adequado, e as adequações se dão de modo quase sempre emergenciais e 
improvisadas.  

5
 A equipe do Conphau é formada por historiadores, arquitetos, engenheiros e advogados, todos contratados pela Prefeitura.  

6
 Além do edifício da Santa Casa, Uberaba possui outros bens ligados ao Patrimônio Cultural da Saúde tombados (Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, Hospital São Paulo, Sanatório Espírita e Hospital São José) ou inventariados (Hospital e Maternidade 
São Domingos) que se encontram na mesma situação (LOPES, 2018). 
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A importância, ou mesmo a imprescindibilidade, de que os bens arquitetônicos tenham usos integrados à 
vida contemporânea é ponto convergente entre as várias teorias e tendências atuais relacionadas ao 
restauro e à conservação do patrimônio arquitetônico. A adequação de um edifício histórico às 
necessidades contemporâneas, mantendo ou não seu uso original, sem perda das características essenciais 
que lhe conferem o valor de bem cultural, é um desafio que se impõe a qualquer projeto de intervenção. 
Desafio que cresce quando seu uso exige a introdução de novas tecnologias, como no caso das edificações 
hospitalares.  

Conforme argumenta Muñoz (2004), a restauração – e, portanto a conservação dos bens – se faz para seus 
usuários, a aqueles para quem os objetos significam algo, cumprem uma função simbólica ou documental, 
ou outras decorrentes de suas especificidades.  Sendo a restauração uma atividade que se desenvolve 
sobre sistemas físicos e culturalmente complexos, a intenção de estabelecer um corpus de normas de 
validade geral sempre tropeça na realidade, e que tanto pelo ponto de vista ético como técnico, as teorias 
e posturas frente à restauração, individualmente não conseguem ser universalmente satisfatórias, devido à 
complexidade e variedade dos bens e de suas circunstâncias. A restauração “correta” é aquela que 
harmoniza, até onde seja possível, o maior número de teorias, posturas e interesses dos usuários, 
proprietários, técnicos e etc. Assim, para este autor, “uma boa restauração é aquela que fere menos a um 
maior número de sensibilidades – ou a que satisfaz mais, a mais gente” (MUÑOZ, 2004, p. 177).  

No caso específico da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, o maior reconhecimento de seus valores 
simbólico, histórico e arquitetônico, por parte da instituição proprietária se coloca como de fundamental 
importância para sua conservação. Se por um lado não se aponta, pelo menos em primeira instância, 
qualquer intenção de demolição ou total descaracterização do bem, por outro também não há ações de 
divulgação de sua importância cultural, seja para a própria instituição ou para o município. Estas poderiam 
contribuir para o maior reconhecimento e valorização do bem, não somente junto à comunidade 
acadêmica, mas de toda a sociedade, apontando um caminho para sua conservação futura.   
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(1988),	com	especialização	e	mestrado	em	preservação	de	bens	culturais	pela	Katholieke	Universiteit	Leuven	(1989-
1992),	 Bélgica,	 doutorado	 pela	 FAUUSP	 (1996)	 e	 pós-doutorado	 na	 “Sapienza”	 Università	 di	 Roma	 "La	 Sapienza"	
(2001-2005).	Desde	1998	é	professora	do	Departamento	de	História	da	Arquitetura	e	Estética	do	Projeto	da	FAUUSP,	
onde	 se	 dedica	 especialmente	 a	 disciplinas	 relacionadas	 à	 preservação	 de	 bens	 culturais.	 Suas	 pesquisas	 (que	
receberam	financiamento	FAPESP,	CNPq	e	Getty)	são	voltadas	a	esse	campo,	com	ênfase	nas	questões	de	patrimônio	
industrial,	assim	como	suas	publicações.	É	bolsista	produtividade	do	CNPq.	

RESUMO	
A	 apresentação	 tem	 por	 intuito	 pontuar	 alguns	 temas	 relevantes	 para	 a	 preservação	 hoje,	 a	 partir	 de	
exemplos	 relacionados	 ao	 patrimônio	 industrial	 em	 São	 Paulo,	 abordando	 algumas	 propostas	 e	 ações	
recentes	em	complexos	 industriais	e	conjuntos	 ferroviários.	Essencialmente	serão	contrapostos	exemplos	
como	o	do	cotonifício	Crespi	e	da	área	de	armazéns	da	estação	 ferroviárias	de	Santos,	com	as	propostas	
resultantes	dos	concursos	do	Programa	de	Ação	Cultural	(ProAC)	da	Secretaria	da	Cultura	do	Estado	de	São	
Paulo,	para	a	Estação	Ferroviária	de	Mayrink	e	Destilaria	Central	de	Lençóis	Paulista.	Serão	feitas	análises	
das	 intervenções,	procurando	pontuar	aspectos	 como:	as	 características	de	 intervenções	 recentes	e	 suas	
consequências	 no	 corpo	 da	 obra;	 as	 motivações	 e	 implicações	 desses	 atos	 inclusive	 no	 que	 respeita	 a	
percepções	 da	 identidade;	 o	 restauro	 como	 campo	 disciplinar	 e	 como	 ato	 de	 cultura;	 a	 necessária	
diversidade	 de	 abordagens,	 mas	 reafirmando	 a	 pertinência	 de	 leitura	 fundamentada	 em	 referenciais	
teórico-metodológicos	 do	 campo,	 inclusive	 insistindo	 sobre	 a	 viabilidade	dessas	 ações	 do	 ponto	 de	 vista	
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econômico.	 Na	 apresentação	 será	 evidenciada	 a	 necessidade	 de	 analisar	 os	 motivos	 que	 levam	 uma	
sociedade	a	preservar	seus	bens	culturais,	que	estão	na	base	dos	princípios	teóricos	que	fundamentam	a	
atuação	prática.	O	 intuito	é	analisar	os	princípios	à	 luz	de	uma	 leitura	 fundamentada	das	proposições	de	
restauro,	 abordando	 questões	 de	 critérios	 e	 método,	 como	 meio	 necessário	 para	 realizar	 ações	
fundamentadas,	 e	 não	 redutivas	 e	 arbitrárias,	 sujeitas	 a	 interesses	 imediatistas	 e	 setoriais.	 Esses	
parâmetros	 ajudam	 a	 conformar	 as	 bases	 de	 princípios	 éticos	 e	 deontológicos	 das	 várias	 profissões	
envolvidas	no	âmbito	da	preservação	de	bens	culturais,	para	que	continuem	a	ser	documentos	fidedignos	
e,	 como	 tal,	 possam	 transmitir	 o	 conhecimento	 de	maneira	 idônea	 e	 sirvam	 como	 efetivos	 suportes	 do	
conhecimento	e	da	memória	coletiva.		
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