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APOIO:

Apresentação da Coleção
O Centro Internacional para a Conservação do Patrimônio
(CICOP) consiste em uma organização privada e sem fins lucrativos
que visa fomentar a solidariedade e a cooperação internacional em
prol da proteção, conservação, restauração, gestão e promoção do
Patrimônio Cultural; propõe-se também a incentivar estudos, pesquisas
e o intercâmbio de informações para a salvaguarda do Patrimônio
Cultural Mundial. O CICOP é constituído pela Federação Internacional
dos Centros CICOP de Europa e América, sediada na cidade de San
Cristobal de La Laguna, Tenerife, Espanha.
O Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio
Arquitetônico e Edificado é promovido pelo CICOP a cada dois
anos, em um dos países associados, tendo como tema geral questões
pertinentes ao estudo e a salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial.
Para sua organização, conta com a cooperação de instituições públicas
ou privadas. Desde 1992, quatorze congressos foram realizados:
Tenerife, Espanha (1992); Mar del Plata, Argentina (1994); Granada,
Espanha (1996), La Habana, Cuba (1998); Florença, Itália (2000); San
Bernardino, Paraguai (2002); Yaiza, Espanha (2004); Buenos Aires e
Salta, Argentina (2006); Sevilha, Espanha (2008); Santiago, Chile (2010);
Cascais, Portugal (2012); Bauru, Brasil (2014); Tetuan, Marrocos (2016),
Matera, Itália (2018). A cidade de Granada, na Espanha, deve abrigar o
congresso seguinte, previsto para 2020.
A sede brasileira do Centro Internacional para a Conservação
do Patrimônio (CICOP-Brasil) foi registrada oficialmente em dezembro
de 2009, com a finalidade de promover a proteção do patrimônio
cultural do país, em conformidade com os objetivos e

ideais da matriz espanhola. Com esse propósito, o CICOP-Brasil organizou nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, na cidade de Bauru
(SP), o “I Colóquio sobre a Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico
e Urbano”, promovido pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNESP (PPGARQ). Em 2014, promoveu o
“XII Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado”, realizado em Bauru (SP) entre os dias 21 e 24 de
outubro sob a organização da PPGARQ/UNESP e auxílio financeiro
do CNPq e da FAPESP. Além de trabalhos na forma de comunicação
oral, esse evento contou com palestrantes de significativa relevância
nacional e internacional, pelas suas pesquisas, publicações e atuações
na preservação do patrimônio cultural. Foram realizadas, ainda, visitas
monitoradas a antigas fazendas cafeeiras de São Carlos e Jaú, ao centro
histórico de Bocaina e ao patrimônio urbano da cidade de São Paulo e
de Bauru. Nos dias 19 e 20 de novembro de 2015, também na cidade
de Bauru, o CICOP Brasil organizou o “II Colóquio sobre a Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico e Urbano”, promovido pelo PPGARQ/UNESP. A programação incluiu conferências ministradas por
profissionais de expressão nacional com destacada atuação na área do
patrimônio, além de oferecer oficinas em metodologia de pesquisa aplicada à proteção e documentação de bens culturais. Todos esses eventos científicos envolveram pesquisadores, alunos de pós-graduação,
graduação e parcelas mais amplas da sociedade (arquitetos, engenheiros, historiadores, arqueólogos, geógrafos, advogados, entre outros)
nos debates em torno de suas respectivas linhas temáticas, relacionadas
sempre ao patrimônio cultural brasileiro e suas formas de preservação.
Em 2017, a Universidade Federal de Mato Grosso organizou o
primeiro evento em âmbito nacional do CICOP-Brasil, o “I Congresso
Nacional para Salvaguarda do Patrimônio Cultural: Fronteiras do

Patrimônio”, entre os dias 03 e 06 de outubro na cidade de Cuiabá.
Organizado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET), o
evento contou com seis renomados conferencistas, uma centena de
trabalhos expostos, oficinas técnicas variadas e visitas guiadas aos
principais sítios e monumentos históricos da região. Durante quatro
dias, aproximadamente 140 participantes, entre estudantes, professores
e profissionais, discutiram questões relativas ao patrimônio cultural
mato-grossense e brasileiro, em suas implicações políticas, projetuais
e paisagísticas.
Esta coleção é um dos frutos dessa pioneira realização
acadêmica: o primeiro congresso nacional do CICOP, em 2017, no
campus da UFMT em Cuiabá. Aqui se encontram reunidos os capítulos
aprovados pela comissão científica daquele evento para apresentação
nas suas sessões de comunicação. Nas páginas que seguem, o leitor
encontrará alguns dos melhores trabalhos sobre o tema da salvaguarda
do patrimônio cultural produzidos em várias regiões do Brasil, com
destaque para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eis o
diferencial tanto da presente coleção quanto do congresso que lhe
deu origem: trazer à luz valiosas contribuições que, em geral, são
desconhecidas nos circuitos tradicionais de produção científica
nacional sobre o tema. Assim, consideramos que os enriquecedores
debates motivados pelo congresso estão muito bem representados
nesta coleção, que se firma como referência para pesquisadores e
outros interessados no universo em tela.
A coleção é composta por três volumes organizados de acordo
com as linhas temáticas que balizaram o correspondente congresso,

a saber : “Volume 01 – Patrimônio como Política”; “Volume 02 – Patrimônio como Paisagem” e “Volume 03 – Patrimônio como Projeto”.
De forma mais abrangente, esta coleção contribui com
reflexões acerca da constante transformação e da degradação que vem
sofrendo o patrimônio cultural frente à globalização, cujos efeitos já
se fazem sentir mesmo em regiões recuadas e periféricas. Temas como
proteção, conservação, restauração, reabilitação, revitalização de bens
materiais e imateriais, portadores de referências à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira
e, em particular, da sociedade mato-grossense - que se constrói numa
relação de confrontos e harmonia com o patrimônio natural da região –
perpassam os capítulos aqui coligidos. São abordados também 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.
Em resumo, o conteúdo proposto ao leitor trata de limites
e fronteiras – subjetivas e físicas -, possibilidades, experiências e o
futuro da salvaguarda do patrimônio cultural no Brasil, seja para
fortalecer identidades, seja como favorecedora de uma visibilidade
mais democrática do patrimônio de regiões fronteiriças e distantes dos
centros de maior visibilidade do país.
Luciana Pelaes Mascaro
Ricardo Silveira Casto
Organizadores
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Apresentação
A seguir, o leitor poderá apreciar o Volume 03 da coleção
“Fronteiras do Patrimônio Cultural: preservação como fortalecimento
das identidades e da democracia”, chamado “Patrimônio como Projeto”,
e que reúne os artigos dos autores que discorrem sobre assuntos
referentes a projetos ou a considerações sobre restauro, conservação,
reabilitação ou requalificação do espaço urbano e do edifício.
Dessa forma, o leitor encontrará no Volume 03 - “Patrimônio
como Projeto” rico panorama composto por trabalhos, pesquisas,
exemplos, projetos e reflexões sobre a salvaguarda do patrimônio
cultural produzidos por estudiosos e pesquisadores de diferentes
regiões do Brasil sobre a temática do projeto ligado às questões de
preservação do patrimônio cultural.

Luciana Pelaes Mascaro
Ricardo Silveira Castor
Organizadores
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Capítulo 1
Limites e Possibilidades das Teorias de Conservação: um
Estudo de Caso na Escola Técnica Estadual
Visconde de Mauá
Andreza Baptista 1

1 Introdução
Dentre as correntes preservacionistas, a “conservação
preventiva” é um tema ainda pouco abordado, principalmente em
relação ao patrimônio edificado. Muito se fala sobre este tema aplicado
a acervos museológicos, porém o estudo deste tema aplicado a
edificações está em desenvolvimento. De acordo com Froner e Rosado
(2008), a noção de conservação preventiva começa a ser discutida a
partir do final do século XX, com a realização de dois congressos que
possuíam o propósito de mudar a abordagem dos profissionais perante
as coleções patrimoniais. Dentre as recentes discussões sobre o tema
entende-se que:
A conservação preventiva é aquela que se
realiza cotidianamente, como um processo de
manutenção preventiva, ou é aquela outra que
procura agir sobre as condições ambientais que
onde se insere, não atuando sobre o objeto. Essa
última forma de conservação é a mais recomendada
e a mais importante, por exemplo, em museus.
(ZANCHETI, 2014, p. 06).

1 Arquiteta e urbanista; e-mail: andrezasbaptista@gmail.com
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Atualmente no Brasil, algumas instituições vêm desenvolvendo
ações relacionadas a conservação preventiva como meio de preservar
seu patrimônio edificado. A Fundação Oswaldo Cruz emprega esta
prática no Pavilhão Mourisco, edifício principal da sede FIOCRUZ
Manguinhos, e está desenvolvendo o plano de conservação preventiva
do Pavilhão Arthur Neiva. Outro exemplo é a Fundação Casa de
Rui Barbosa (FCRB) que aplica a abordagem preventiva em todas as
edificações que configuram o conjunto do Museu Casa de Rui Barbosa.
Buscando trazer subsídios para o desenvolvimento dessa área de
estudo, mesmo que de maneira tópica, o presente trabalho desenvolverá
uma investigação sobre a aplicação da noção de conservação preventiva
a partir de uma ação propositiva: o desenvolvimento de um plano de
conservação preventiva para a edificação da Escola Técnica Estadual
Visconde de Mauá (ETEVM).
A ETEVM está situada no bairro de Marechal Hermes, no
Rio de Janeiro. No início do século XX, ela desempenhou um papel
importante na construção da Vila Proletária do bairro, um dos
primeiros planejados no Brasil, marcando assim também a singularidade
dessa construção. Além disso, destaca-se na propagação no ensino
profissionalizante, sendo ainda hoje uma das maiores escolas da área
industrial da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC).
A edificação escolhida como objeto de estudo foi o prédio
de cursos de mecânica e eletromecânica, trata-se de uma edificação
destinada a formação profissionalizante de jovens no ensino médio,
com uma longa trajetória no ensino e com forte importância para o
desenvolvimento do bairro Marechal Hermes.
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Este bem foi selecionado para ser investigado devido a sua
importância como marco histórico da região e como representante de
diversos estilos e períodos arquitetônicos, como descritos no decreto
de tombamento, contando ainda com o lugar que ocupa no conjunto
formado pela antiga Vila Proletária. Além disso, para o desenvolvimento
de um plano de conservação preventiva, esta edificação apresentava
características importantes: trata-se de um bem patrimonial que
carece de manutenção e intervenções pontuais, mas que se depara
com problemas financeiros e falta de pessoal especializado. Ou seja,
a proposta do referido plano possibilitará um maior conhecimento do
prédio e o estabelecimento de prioridades de intervenção para garantir
a continuidade das atividades da instituição, bem como, a preservação
do bem.

2 METODOLOGIA
No Brasil, a discussão desse termo/prática ainda está muito
voltada para as questões museológicas. Poucos eventos nesta temática
são realizados, porém o cenário é promissor já que grandes instituições
vêm desenvolvendo suas atividades nesta área e por fim procuram
expor seus resultados: trata-se dos casos da FIOCRUZ e FCRB.
Quanto ao percurso metodológico a ser adotado em edificações,
algumas instituições podem ser consultadas. São elas: Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG); International Council on Monuments
and Sites (ICOMOS); Centro de Estudos Avançados de Conservação
Integrada (CECI) e Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) de
Lisboa. Com o estudo destas metodologias foi possível montar um
quadro comparativo das metodologias abordadas.
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Após a análise dessas metodologias, foi possível estabelecer
um programa específico ao nosso objeto de estudo, a conservação
da edificação da ETEVM. A escolha das etapas e atividades a serem
seguidas se deu após a comparação das metodologias utilizadas
e defendidas por instituições e na reflexão de quais destas ações se
enquadram nas especificidades de uma instituição escolar. De forma
geral, as etapas de avaliação dos riscos e normas e procedimentos é
que de fato se distinguem em relação à utilização da edificação. As
atividades estabelecidas nestas etapas foram escolhidas levando com
consideração as ações que são desenvolvidas na ETEVM e em geral
das instituições escolares.
O programa foi definido buscando os itens necessários para
conhecer o bem, conhecer as ações que atuam sobre ele e definir as
ações indispensáveis para a preservação da edificação sem precisar
realizar uma grande intervenção. A ilustração a seguir contém todas as
etapas a serem desenvolvidas.
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Quadro I – Quadro da metodologia adotada para o plano da ETEVM.
Etapa

Atividades

Produtos

Caracterização

Macro ambiente

Relatório de
aracterização

História da edificação
Proteção/ Normas e
legislação

Declaração da
significância cultural

Características arquitetônicas
Bens integrados
Histórico das intervenções
Mapeamento de atores

Diagnóstico

Avaliar a significância
cultural (Valores)
Mapeamento de danos
Avaliação do estado de
conservação

Definição das áreas de
vulnerabilidade
Avaliação dos riscos Identificação de riscos
Análise de riscos
Avaliação de riscos
Normas e
procedimentos

Manutenção de
equipamentos técnicos

Relatório de
diagnóstico
Levantamento
arquitetônico
Relatório da
avaliação dos riscos
Tabela de
prioridades
Relatório de normas
e cedimentos

Segurança
Limpeza
Diretrizes e critérios de
intervenção
Planejamento das
intervenções
Monitoramento

Educação patrimonial
Gestão, monitoramento e controle

Fonte: autoria própria.
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3 CARACTERIZAÇÃO

3.1 Macroambiente
A ETEVM está localizada na Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro, no bairro de Marechal Hermes. A área apresenta clima tropical
e está distante aproximadamente 20 quilômetros do mar. A temperatura
média na cidade é de 18,4ºC no inverno e 30,2ºC no verão. Durante os
meses do verão há um maior índice de umidade relativa e o inverno é
caracterizado por ser um período mais seco. A área onde está localizada
a escola apresenta índices mínimos de precipitação. O período de
maior incidência de radiação solar é durante a primavera e o verão, nos
meses de outono e inverno a incidência apresenta valores menores.
A qualidade do ar na região é caracterizada como 55% boa e 41%
regular. No entorno do prédio encontra-se diferentes tipos de árvores
e vegetação rasteira. O calçamento do campus conta com asfalto em
todas as vias de circulação, as calçadas para pedestre são de concreto e
existem poucas, mas há espaço para os pedestres circularem por áreas
gramadas, como o bosque. Não há nenhuma fonte de água próxima a
edificação. As informações coletadas nesta etapa foram obtidas através
dos relatórios disponibilizados pela prefeitura do Rio de Janeiro.

3.2 História da edificação
O projeto da edificação, assim como das outras edificações que
compõem a Vila Proletária de Marechal Hermes, é atribuído ao tenente
Palmyro Serra Pulcherio, a data de sua construção é da primeira década
de 1900. Inicialmente o prédio foi construído como oficina para abrigar
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máquinas utilizadas na construção da vila. Com a paralização das obras
na vila, o governo federal cedeu o prédio para a prefeitura, para que ali
fosse instalada uma escola profissional.
A partir da regulamentação das escolas profissionais, em 1914,
a escola recebeu o nome de “Escola Visconde de Mauá”, homenagem
feita ao Irineu Evangelista de Sousa, conhecido como Barão de Mauá
e Visconde de Mauá. Em 1916 a escola profissional Visconde de Mauá
passou a exercer plenamente suas atividades de ensino.
Fotografia II - Fachada principal da ETEVM.

Fonte: Acervo AGCRJ.
Fotografia III – Foto atual da escola.

Fonte: acervo da autora.
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Neste primeiro momento, o ensino ofertado era voltado para
a agricultura e laticínios, para isso a escola contava com grande área
de plantio. Durante a década de 1920, foram criados barracões para
abrigar as acomodações dos alunos que permaneciam na escola em
regime de internato. Nesta mesma década foi criada a banda de música
chamada de “orquestra do Dr. Orlando”, em homenagem ao diretor
Orlando Corrêa Lopes (1916-1927), que foi o segundo gestor da escola
e que buscava garantir aos alunos uma formação além do ensino de um
ofício. (GAZE, 2013)
O caráter agrícola permaneceu até 1937, quando deixou de
oferecer este tipo de ensino e passou a ofertar cursos de eletrotécnico e
mecânico. No decorrer dos anos foram realizas alterações no currículo
dos alunos, incluindo novos cursos, entre outras mudanças, mas
permanecendo o ensino técnico. A denominação da escola também se
alterou algumas vezes, mas sem perder a referência a Visconde de Mauá,
hoje a escola é conhecida como Escola Técnica Estadual Visconde de
Mauá. Em 1997 a escola passou a ser administrada pela Fundação de
Apoio à Escola Pública do Rio de Janeiro (FAEP) e hoje faz parte da
FAETEC.

3.3 Proteção/ normas e legislação
A edificação da ETEVM foi tombada provisoriamente em
2008 pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), órgão
municipal de proteção dos bens culturais da cidade do Rio de Janeiro.
Em 29 de abril de 2013 foi criada a Área de Proteção do Ambiente
Cultural (APAC) de Marechal Hermes, que inclui a edificação da escola
como bem, garantindo assim seu tombamento definitivo.
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3.4 Características arquitetônicas
A escola, localizada no lote entre as ruas Xavier Curado e João
Vicente, conta com o partido desenvolvido a partir de uma planta
triangular, com três alas e um pátio interno. O prédio é um exemplar
da arquitetura eclética, marcado pelo estilo neoclássico, muito comum
nos prédios públicos no início do século XIX, é composto por
embasamento, corpo e coroamento. As fachadas são marcadas pelo
grande número de janelas que se repetem ao longo e da repetição de
padrões no desenho simétrico.

3.5 Histórico das intervenções
Podemos entender que a edificação passou por três grandes
intervenções, que alteraram seu espaço físico e estético. Estas
intervenções acabaram por unir o prédio criando uma forma triangular,
com apenas um acesso. Foi identificado anteriormente que havia quatro
acessos.

3.6 Mapeamento de atores
Podemos identificar a presença de dois tipos de atores na
edificação da escola: atores internos e atores externos. Os atores
internos possuem uma relação mais próxima com o edifício, que
exercem suas atividades diretamente nele e utilizam com frequência.
Assim, os atores internos são: alunos, professores, empresas que
prestam serviços de limpeza, segurança e manutenção e a própria rede
FAETEC, que é a responsável pela administração e ensino na ETEVM.
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Os atores externos são aqueles que desenvolvem atividades que podem
ser realizadas na edificação e que se relacionam de alguma maneira com
o prédio. Estes atores são: o IRPH, órgão responsável pela aprovação
e fiscalização de projetos de intervenção no prédio, os moradores do
bairro que participam de atividades promovidas pela escola e visitantes
de outras escolas.

4 DIAGNÓSTICO
Para avaliar o estado de conservação utilizamos a metodologia
desenvolvida por Tinoco (2009), onde há três etapas de trabalho:
levantamento das informações, análise dos danos e definição da conduta.
As investigações sobre os danos presentes na edificação da ETEVM
foram baseadas no método indireto. Concluímos que o prédio apresenta
pontuais áreas deterioradas e seu todo está descaracterizado por conta
de intervenções desastrosas. As áreas deterioradas não se estendem em
grandes áreas e podem ser facilmente recuperadas. Destacamos ainda,
que com seu uso contínuo desde sua construção, há periódicas ações de
conservação que visam promover as condições básicas de funcionamento
de uma escola. Porém, estas ações são superficiais e não tratam as causas
dos danos, ocorrendo o retorno das patologias identificadas.

5 ANÁLISE DE RISCOS

5.1 Estabelecer o contexto
A Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá (ETEVM) é uma
escola de ensino médio profissionalizante, administrada pela Fundação
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de Apoio à Escola Técnica (FAETEC). A edificação que esta escola
ocupa está localizada no campus Marechal Hermes, que também abriga
outras edificações escolares. As ações desenvolvidas na escola são de
responsabilidade da FAETEC, que pertence ao governo do estado do
Rio de Janeiro. No ano de 2016, o estado do Rio de Janeiro sofreu
com a crise orçamentária, deixando a manutenção da edificação da
ETEVM abandonada, assim como outras unidades da rede FAETEC.
Apesar de possuir credibilidade, com este último ano de crise, muitos
fornecedores e prestadores de serviço abandonaram suas atribuições.
Visando a volta das aulas no ano de 2017, um grupo de pais de alunos
se uniu para realizar as ações de manutenção que a escola necessitava.
Buscando identificar os valores atribuídos aos componentes da
edificação da ETEVM, foram desenvolvidos dois gráficos. O primeiro
determina quais são os itens que compõem a edificação e como eles
se distribuem. O segundo gráfico considera os itens identificados
anteriormente em relação a sua importância relativa.
Gráfico IV - Gráfico da importância relativa dos itens da edificação.

Fonte: Autoria própria.
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5.2 Identificar os riscos
Esta etapa do trabalho busca identificar a fonte dos agentes de
deterioração, que são divididos por: forças físicas, criminosos, fogo,
água, pragas, contaminantes, luz/UV, temperatura incorreta, umidade
relativa incorreta e dissociação. Junto à lista de identificação destes
riscos, há uma breve descrição destes em cenários de riscos, que são
descrições das situações futuras possíveis. Também é realizada uma
divisão dos tipos de riscos, que podem ser eventos raros, eventos
esporádicos e processos contínuos. Ao final foi produzida uma lista de
riscos identificados.

5.3 Analisar os riscos
Nesta etapa deve-se analisar cada um dos riscos quanto à
frequência ou velocidade que se espera que ocorra somado ao valor da
perda (parte afetada).
Primeiro se responde a três perguntas sobre cada dano:
a) Para eventos, com que frequência ocorre o dano?
Para processos contínuos, com que rapidez o dano se acumula?
b) Qual será a perda de valor para cada objeto?
c) Qual a fração do valor total do acervo será afetada?
Estas perguntas compõem a escala ABC para avaliação de riscos
às coleções. Esta escala foi desenvolvida em abril de 2008, por Stefan
Michalski, Canadian Conservation Institute e traduzida por José Luiz
Pedersoli Jr. Ao final somam-se os valores encontrados na Escala ABC
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e encontra-se a Magnitude de Risco (MR). Por fim teremos o valor MR
para todos os riscos identificados.

5.4 Avaliar e priorizar os riscos
Nesta etapa de trabalho é feita uma comparação dos riscos,
para estabelecer prioridades e seu tratamento e mitigação.
Gráfico V – Gráfico da magnitude de risco contendo o valor atribuído a
cada risco.

Fonte: autoria própria.
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6 NORMAS E PROCEDIMENTOS
Nesta etapa do trabalho foram estabelecidos normas e
procedimentos a serem realizados para garantir a conservação do
edifício. As atividades estabelecidas aqui são ações de orientação que
devem ser implementadas visando diminuir a ocorrência dos riscos já
identificados.

6.1 Obras iniciais
Antes de iniciar as propostas de conservação é preciso delimitar
algumas intervenções restauradoras para que os valores identiﬁcados
da ediﬁcação possam ser resgatados e reforçados. Estas ações buscam
trazer de volta os aspectos originais da ediﬁcação. A justiﬁcativa para
que estas ações sejam realizadas se dá devido ao contexto da localização
da ediﬁcação. A Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá (ETEVM)
está estabelecida no bairro de Marechal Hermes, incluída na área
protegida pela Área de proteção do ambiente cultural (APAC), que
contempla as áreas iniciais da Vila Proletária projetada no início do
século XX. Para garantir a integração da ETEVM ao restante do bairro
estas ações de restauração são necessárias, além de promover a leitura
continuada da paisagem urbana característica do bairro.

6.1.1 Fachadas
Os procedimentos previstos para as fachadas contemplam tratar
os danos identiﬁcados no mapa de danos. Os principais elementos a
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serem tratados são os seguintes: ornamentos, frontões, entrada original,
elementos espúrios e a pintura.
Ornamentos
Hoje é possível encontrar poucos ornamentos na fachada,
restaram apenas os que estão localizados logo abaixo da platibanda
e os frisos que marcam os pilares. Originalmente eram encontrados
ornamentos no contorno de todas as janelas e da entrada original. Com
o tempo, estes ornamentos realizados em estuque foram perdidos e com
seu retorno pode-se ter uma leitura melhor da arquitetura característica
da ediﬁcação. Todos os ornamentos existentes devem ser restaurados
e os inexistentes devem ser refeitos seguindo as mesmas características
dos encontrados atualmente, seguindo composição, textura e espessura.
É preciso desenvolver um trabalho de prospecção para estabelecer a cor
a ser utilizadas tanto nos ornamentos novos, quanto nos existentes, pois
atualmente eles são pintados de branco, porém sabe-se que não eram
desta cor. Para basear esta ação nos baseamos nas ações defendidas
pelo Restauro Crítico. Este analisa os valores ou instâncias histórico
e estética dos bens buscando restabelecer a imagem do monumento
(unidade potencial).
Frontões
Originalmente se encontravam três frontões nas quinas da
ediﬁcação e um no meio da fachada principal. Estes frontões marcavam
as entradas e foram removidos, ainda sem referência de tempo e
justiﬁcativa. Porém, propomos aqui a retomada destes elementos que
devem ser reconstruídos e pintados de acordo com as fotograﬁas
encontradas.
Entrada original
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O espaço que era destinado ao acesso ao prédio, atualmente,
está ocupado pelo Serviço de Orientação Pedagógica e Serviço de
Orientação Educacional (SOP/SOE). A proposta é que este espaço
continue funcionando onde se encontra, mas que seja refeita a porta e
sejam demolidos os elementos que se encontram nesta parte da fachada.
Existem fotos que podem orientar a reconstrução desta esquadria.
Elementos espúrios
Devem ser removidos todos os elementos identiﬁcados no
mapa de danos classiﬁcados como elementos espúrios. É considerado
qualquer objeto que seja estranho à arquitetura original. Contemplando
as instalações elétricas, que possuem inúmeros ﬁos alocados
incorretamente ao longo das janelas.
Pintura
A pintura encontrada hoje em dia não corresponde ao original.
Devem ser realizados trabalhos de prospecção para determinar as
cores utilizadas originalmente. Com as cores determinadas, devem
ser repintadas todas as fachadas e seus elementos, assim como os
ornamentos e esquadrias.

6.1.2 Telhado
O telhado encontrado atualmente não está presente nas
fotos mais antigas da ediﬁcação, o que podemos entender que não é
original. Identiﬁcamos sua aparência em fotos a partir da década de
1950. Apesar de não ser original, o telhado traz uma proteção maior
à ediﬁcação, que mesmo assim sofre com constantes inﬁltrações
por águas pluviais. Propomos aqui a continuidade do telhado e sua
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restauração, para repor o madeiramento, que possa estar daniﬁcado,
e as telhas. É necessário ainda, que ocorram manutenções periódicas
para a garantia da continuidade desta estrutura.

6.1.3 Janelas
Aparentemente as janelas voltadas para as fachadas externas
correspondem às originais, ao menos no desenho. Propomos a
restauração das janelas que se encontram daniﬁcadas e com vidros
faltantes. Algumas janelas foram daniﬁcadas após a construção do 2º
pavimento. Para estas janelas propomos que sejam retiradas e refeitas
de acordo com as outras. Nos casos onde a laje encosta na fachada,
propomos que seja refeita a laje de modo que não interﬁra nas janelas
e as janelas que já foram alteradas, devem ser refeitas.

6.1.4 Interior
Podemos encontrar muito pouco do interior original da
ediﬁcação, causado principalmente pelo uso contínuo do prédio,
justiﬁcando assim adaptações e alterações do projeto original. A
proposta é que seja realizada a restauração de um dos laboratórios
conforme as características originais para servir como testemunho
histórico e para abrigar o Centro de Memória da ETEVM, que hoje
se encontra no anexo ao lado do prédio. O espaço do laboratório de
fundição foi escolhido motivado por ser uma das poucas salas que não
foram subdivididas em dois pavimentos e pela necessidade de realocação
das atividades desenvolvidas neste laboratório. Esta mudança de espaço
é necessária, pois para a realização das atividades ensinadas é preciso
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um espaço aberto e ventilado para instalação de tanques de gases
explosivos, atualmente estes tanques se encontram na fachada principal,
obstruindo a leitura estética do prédio. As atividades da intervenção
de restauração desta sala seguem uma foto encontrada, que apresenta
as características de revestimentos e mobiliário. Devem ser retirados
todos os elementos estranhos, como paredes do laboratório, bancadas
e instalações hidráulicas. O piso deve ser removido e substituído por
piso de ladrilho cerâmico, cor gelo. As paredes devem ser pintadas de
branco com instalação de lambris até 1 metro. Uma das paredes possuía
duas portas, mas que hoje não existem mais. Para este caso devem ser
feitas pinturas na parede fazendo alusão a essas portas originais. O teto
deve ser pintado de branco, pois atualmente se encontra preto. Devem
ser adquiridos mobiliários que possuam as mesmas características dos
encontrados na foto e a inclusão dos móveis que hoje se encontram no
Centro de Memória. Propomos ainda que o laboratório de fundição
seja transferido para uma das salas vazias que estão localizadas do
lado oposto de onde atualmente está localizado o laboratório e que
a instalação dos tanques de gases seja feita na área externa da fachada
voltada para o bosque.

6.2 Segurança
Destacamos alguns pontos que devem ser considerados
para garantir a segurança da escola e do prédio. As grades externas
devem ser removidas e substituídas por grades internas, de modo a
não comprometer a leitura estética das fachadas. Devem ser instalados
extintores e detectores de fumaça ao longo dos laboratórios e nos
corredores. Deve ser feita a manutenção dos equipamentos de segurança
eletrônica, como câmeras e alarmes existentes. Um funcionário deve ser
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designado a agir preventivamente, checando a segurança das instalações
e em caso de sinistros deve acionar rapidamente a emergência.

6.3 Ambiente

6.3.1 Luz/UV
A incidência da luz solar pode daniﬁcar os elementos
ornamentais da fachada, desbotando sua coloração, assim como
também daniﬁcar as esquadrias desprotegidas. Recomendamos que seja
aplicado produtos que protejam estes elementos suscetíveis a ação de
degradação da luz/UV.

6.3.2 Umidade relativa
Devem ser acompanhados e monitorados periodicamente os
telhados e forros aﬁm de buscar rachaduras e/ou inﬁltrações, para
evitar a entrada de umidade.

6.3.3 Poluentes
Após as ações de restauração, como a pintura e confecção dos
ornamentos, devem ser aplicados produtos especíﬁcos para proteção
das argamassas e tinturas. Estes produtos devem ser capazes de
proteger estes elementos contra a ação natural dos poluentes que estão
presentes no ar. Sendo reaplicados a cada ano.
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6.4 Equipamentos
Devem ser realizados monitoramentos constantes dos
equipamentos utilizados no edifício. Desde os equipamentos de
ar condicionado até o maquinário utilizado nas aulas práticas. A
manutenção destes equipamentos é imprescindível para que evitar que
ocorram sinistros como incêndio, por exemplo. O monitoramento deve
coletar informações para determinar quando será necessária a ação de
manutenção.

6.5 Recursos humanos
Os funcionários envolvidos com a manutenção predial e limpeza
devem passar por cursos de qualiﬁcação, onde poderiam compreender
a importância do bem e o motivo de preservá-lo. Além de receber
instruções corretas para execução de suas atividades sem daniﬁcar o
edifício. Assim recomendamos, que os funcionários sejam capacitados
para: avisar os responsáveis ao observar manchas, inﬁltrações, goteiras,
entre outros; evitar o uso indiscriminado de água na limpeza; utilizar
produtos menos abrasivos possível.

6.6 Usuários
Devem ser realizados trabalhos de educação patrimonial com
os alunos e funcionários, através do Centro de Memória da instituição
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que já vem realizando trabalhos de conscientização da história da
escola. Nossa proposta parte: transferência do local atual do Centro
de Memória para o interior da escola; desenvolvimento de atividades
de educação patrimonial com os alunos de outras escolas que visitam
a ETEVM; criação de totens informativos em frente à escola, dando
informações básicas sobre o bem.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste trabalho foi possível compreender as metodologias
que vem sendo empregadas na conservação de edificações históricas
e estudar a aplicação em um exemplar. Este estudo proporcionou
compreender a complexidade da edificação da ETEVM e de mantêla conservada. Podemos destacar ainda que um plano de conservação
preventiva pode ser utilizado como meio eficaz de promover a
permanência do bem, acima de tudo, respeitando seus valores estéticos
e históricos.
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Capítulo 2
Memória e Conservação de Edifícios Escolares em Teresina:
Análise do Instituto de Educação e da Unidade Escolar
Paulo Ferraz
Wanderson Nascimento Barbosa 1;
Juliana Martins de Oliveira 2;
Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira 3

1 Introdução
A Arquitetura Moderna produzida no Brasil é resultado do
contexto econômico e político local, que desenvolveu uma vertente
original e diferenciada da elaborada nos países que deram origem ao
movimento, tornando-se um símbolo e servindo como referência a
outras produções arquitetônicas importantes. No Piauí, essa arquitetura
emergiu em meio a um cenário eclético, concretizando-se por meio de
obras edificadas principalmente a partir da década de 1950, quando a
capital Teresina, ascendia-se econômica e politicamente.
Teresina foi fundada oficialmente no ano de 1852, após a
transferência da capital do Piauí de Oeiras para Vila do Poti, resultando
em uma nova etapa no desenvolvimento do estado, que utilizou o
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Camillo Filho; e-mail: e-mail: wanderson_nascimentobarbosa@hotmail.com
2 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo Urbanismo pelo Instituto Camillo Filho;
Instituto Camillo Filho; e-mail: jmojulianamartins@gmail.com
3 Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (2007);
Instituto Camillo Filho; e-mail: c_sillveira@uol.com.br
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Modernismo, a partir da segunda metade do século XX, como base
para as edificações que expressaram esse progresso.
Apesar disso, como esse movimento ainda é recente, muitas
vezes confundido com a arquitetura contemporânea, não existe tanta
preocupação em preservá-lo. Somente em meados da década de 1980
surgiu o interesse em salvaguardar esse bem, visto que muitos já tinham
perdido sua função original sendo adaptados a novas atividades, além
de moldar-se as novas tecnológicas e o desgaste dos materiais e aspectos
construtivos.
Observando a importância do Modernismo para o cenário
arquitetônico piauiense, entende-se a necessidade da preservação desse
patrimônio como um bem da sociedade, assim como declara Fonseca
(2005, p. 162) que se refere ao termo como “resultado de ações
humanas, a um processo contínuo de selecionar, guardar, conservar e
transmitir determinados bens, materiais e imateriais, a que se atribuem
determinados valores”.
Assim, essa pesquisa tem como objetivo geral realizar uma
pesquisa sobre edifícios escolares construídos em Teresina durante
o Movimento Moderno, enfatizando a importância de preservá-los.
Como objeto de estudo destacamos a Unidade Escolar Paulo Ferraz, do
arquiteto Miguel Caddah, de 1966, e o Instituto de Educação Antonino
Freire, do arquiteto Antonio Luís, inaugurado em 1973.
Destaca-se a Unidade Escolar Paulo Ferraz por ser a primeira
escola com características modernas no estado. O edifício apresenta dois
pavimentos, com uma estrutura em concreto, planta baixa em formato
de “U”, uso de cobogós, que possibilitam a ventilação cruzada, além
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de uma circulação única em balanço, platibanda e a primeira rampa em
prédio escolar.
Sobressai-se também o Instituto de Educação Antonino
Freire projetado para ser a nova sede da Escola Normal, instituição de
formação de professores com bastante relevância na sociedade visto
que tinha como objetivo a formação de professores para o ensino
fundamental.
Essencialmente, o estudo teve como intenção inserir o
Modernismo nas discussões sobre preservação. Além disso, analisou
o contexto histórico e sociocultural em que essas edificações se
enquadram, tanto no período de implantação do projeto, quanto
na atualidade, pontuando as alterações sofridas ao longo do tempo.
Também se salientou a importância da arquitetura moderna como
patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, compreendendo o valor
dos edifícios como parte fundamental da memória coletiva, a fim de
sinalizar para a preservação dos mesmos.
Portanto, esse trabalho tem como contribuições identificar o
legado do modernismo brasileiro, de modo a analisar sua presença em
edificações escolares em Teresina – PI, registrando suas particularidades,
além de introduzir a Arquitetura Moderna nos debates de preservação
patrimonial, a fim de proporcionar essa memória para as gerações
futuras como referência social e cultural.

2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas
pesquisas bibliográficas em artigos, livros e revistas sobre Arquitetura
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Moderna e utilizou-se também como fonte de estudo os projetos
arquitetônicos das edificações. Além disso, houve levantamentos in loco
e entrevistas com os arquitetos responsáveis pelos projetos a fim de se
obter maior esclarecimento das soluções adotadas.
Inicialmente, adaptaram-se os parâmetros propostos por
Bastos e Zein (2010) de modo que, conforme os objetivos traçados,
foram analisados critérios como o partido arquitetônico, observando as
soluções adotadas para o programa de necessidades, sua composição,
as soluções bioclimáticas, além dos métodos construtivos empregados.
Finalmente, analisou-se a situação atual das edificações,
identificando as alterações realizadas no decorrer dos anos apontando
para as mudanças significativas e de que forma tais mudanças
influenciam no contexto dos prédios, ressaltando a importância da
preservação como patrimônio.

3 A ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL E NO PIAUÍ
A Arquitetura Moderna produzida, inicialmente, na Europa no
século XX – em especial entre as décadas de 1920 a 1960 – caracterizou-se
como o conjunto de movimentos e escolas arquitetônicas que negavam
a estética historicista e propunham um estilo mais apropriado à época.
As inovações tecnológicas e a economia eram ideais importantes
dessa arquitetura, transformando positivamente o cenário humano e
insistindo no valor social, apresentando um elo entre forma e política.
O panorama dessa arquitetura no Brasil foi impulsionado
inicialmente pela Semana de Arte Moderna, em 1922, que provocou
uma transformação do pensamento cultural. As exposições fomentavam
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um sentimento de brasilidade, combatendo os velhos princípios. Na
arquitetura, inicialmente, refletiu-se através do manifesto “Acerca da
Arquitetura Moderna” do russo Warchavchik publicado em 1925, no
qual ele defende esse movimento, opondo-se a arquitetura revivalista
que então se praticava (MINDLIN, 1999).
Outra contribuição para a formação desse cenário foi o
concurso do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, realizado em
1927, onde Flávio Carvalho apresenta um projeto não só modernista,
como também uma concepção espacial inusitada, demonstrando um
interesse pela verticalização, monumentalidade e imponência dessa
arquitetura, salientando sempre a preocupação de ser anti-passadista
(ROSSETTI, 2007).
De acordo com Segawa (1998), a ascensão de Getúlio Vargas ao
poder por meio do golpe em 1930, despertou mais ainda um caráter de
construção do homem brasileiro e reafirma a importância de investir na
educação – uma preocupação do governo adquirida desde a República
Velha. Assim, Vargas nomeou Lúcio Costa como diretor da Escola
Nacional de Belas-Artes (ENBA), no qual rompeu com o movimento
neocolonial e implantou mudanças no sistema de ensino, aderindo ao
modernismo, proposta essa que não foi aceita pelos conservadores que
provocaram sua deposição do cargo.
Entretanto, somente em 1939 a arquitetura moderna brasileira
ganha reconhecimento nacional e internacional com o Pavilhão do
Brasil construído na Feira Mundial de Nova York, desenvolvido por
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Além disso, a exposição Brasil Builds,
no MOMA, também em Nova York, em 1943, aumentou ainda mais
sua notoriedade (WISNIK, 2001). A etapa seguinte para o auge da
arquitetura moderna brasileira e para a consagração de Oscar Niemeyer
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será Brasília. Em 1956, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil,
convida Niemeyer para projetar os edifícios públicos na nova capital
do país.
O Modernismo torna-se diferenciado no Brasil devido,
principalmente, à preocupação com o meio, desenvolvendo uma
arquitetura bioclimática que promove seu destaque em ambientes
internacionais, na qual o emprego de elementos como cobogós, brises
e marquises exemplifica esse cuidado de adequação ao local.
No Piauí, assim como em outros estados, o Modernismo teve
dificuldades em seu desenvolvimento, devido às exigências arquitetônicas
locais aos estilos vigentes como o Ecletismo, Neoclassicismo e Art
Déco. Apesar disso, a partir de meados do século XX o modernismo
ganha forças, resultando em produções marcantes construídas tanto na
capital quanto no interior.
Em Teresina, as construções modernas começam a ser
realizadas a partir da década de 1960, quando nomes como Anísio
Medeiros (arquiteto piauiense), Miguel Caddah (arquiteto piauiense),
Antonio Luís Dutra de Araújo (arquiteto mineiro), Raimundo Dias
(arquiteto piauiense) e Acácio Gil Borsói (arquiteto carioca), mudaram
a perspectiva do que era produzido até então, criando um ambiente
propício ao desenvolvimento de uma nova Arquitetura (CARMO;
COSTA, 2011).
A primeira referência de um edifício institucional construído
nas linhas modernistas no estado é o edifício do DER (1958)
– Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí- situado no
cruzamento da Av. Frei Serafim com a Av. Miguel Rosa, duas das mais
importantes vias da cidade de Teresina e tem seu valor marcado pela
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forma inovadora em meio a um contexto urbano ainda eclético, como
relata Feitosa (2008, p. 6):
A sua geometria prismática e sua configuração de
um bloco retangular, de fachadas longitudinais
sentido leste-oeste encontra-se atualmente inserido
da malha urbana, bem ao centro da cidade. Com
a estrutura suportante realizada em concreto
armado, como o pavimento térreo aberto, marcado
pela sequência de pilotis, permitindo também
uma estrutura livre, demonstrando um programa
contido em que os pavimentos atendem de
modo sustentável as variações das administrações
públicas.

Outro exemplo dessa Arquitetura seria o Aeroporto
Internacional de Parnaíba, inaugurado em 1971 pelo então Presidente
da República Emílio Médici, que contribuiu bastante para a expansão
da economia da cidade devido ao turismo e à exportação de produtos
agropecuários para a Europa. A estrutura apresenta um volume
prismático, modulado e com linhas retas, características ortodoxas do
modernismo europeu, evidenciando sua importância arquitetônica,
cultural e econômica.
O Monumento Heróis do Jenipapo, inaugurado em 1974,
caracteriza-se por ser outro modelo de grande relevância para a
memória coletiva representando a histórica batalha pela independência
ocorrida no estado: “O Memorial Heróis do Jenipapo é uma edificação
que propõe recordar um acontecimento expressivo no processo de
luta pela independência do país e é uma importante expressão de obra
moderna no estado do Piauí” (FEITOSA, 2015, p. 3).
Neste cenário, constata-se a necessidade da preservação de
obras modernas no Piauí como marcos numa transgressão arquitetônica
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no estado. Visando isso foram analisadas duas construções modernas
de interesse público e cunho escolar, citadas anteriormente, ressaltando
suas características, partido e fatores que levaram ao resultado obtido.

3.1 Edifícios escolares modernos
Em 1989, o país torna-se República. A partir de então, nota-se a
preocupação do governo em investir nos setores antes desfavorecidos,
como a educação, considerando que a valorização dessa esfera passa a
ser vista como sinônimo de progresso. Inicialmente, a configuração dos
prédios escolares desse período era divergente devido não existir uma
padronização nos projetos, até que em meados dos anos 1910 é criado
um projeto modelo utilizado como base para plantas futuras. Segundo
Wolff (1992), aos poucos essa arquitetura alcança a maturidade e o
modernismo passa a dominar construções públicas, considerando as
experiências anteriores como referências.
Além disso, o concreto armado passar a ser utilizado na
estrutura das escolas. O seu uso nas lajes possibilita a liberação do solo,
resultando no uso de pilotis, que permite a criação de recreios cobertos.
As vigas também sendo de concreto vencem vãos maiores, assim as
janelas das salas mudaram para horizontais. Além disso, o cuidado com
a orientação solar tornou-se um dos pontos principais na implantação
do projeto.
A partir de então, as plantas passam a ser, geralmente, em
formato de “U” ou “L”, setorizando os edifícios escolares em sala de
aula, administrativo e ginásio. As escadas se transformam em áreas mais
amplas e claras, além de serem os elos entre os blocos. Entretanto, essas
modificações não ocorrem integralmente no interior do estado, onde
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a maioria das escolas são térreas, ainda optavam por aspectos plásticos
dos estilos Neocolonial ou Art Déco e não conseguem ter tantos avanços
construtivos, devido à falta de mão de obra especializada.
No Piauí os primeiros traços modernos aparecem no edifício
do Liceu Piauiense, concluído em 1936 que, apesar de ainda possuir
linhas predominantes do Art Déco, os ornamentos não prevalecem.
Entretanto, será somente na década de 1960 que o Modernismo passa
a ser o estilo vigente. Inicialmente, o projeto base era simples, apenas
térreo com 3 blocos, no qual as salas de aula eram em fileira única, a
fim de permitir a ventilação cruzada. No final dessa década e durante
a década de 1970 esse projeto evolui para dois pavimentos, as rampas
tornam-se elementos de fachada, os blocos passam a ser interligados e
prevalece a estrutura de concreto.
No início do período Republicano, o Piauí vivenciou uma crise
econômica devido ao declínio do extrativismo e da pecuária, atividades
desenvolvidas desde o período colonial e principais fontes de lucro
para o estado. A partir disso, novos investimentos foram feitos para
o desenvolvimento das cidades entre eles priorizou-se a educação e
cursos profissionalizantes. (SILVEIRA, 1997).
Nesse contexto, em 1910 o governador Antonino Freire
propõe uma reforma modificando as modalidades educacionais. O
ensino passa a ser dividido em ensino primário, ensino normal, ensino
secundário e ensino profissionalizante.
O ensino normal foi idealizado para a formação de professores
e teve um papel importante na sociedade durante anos. Em 1924, foi
construído um prédio com traços arquitetônicos neoclássicos para a
Escola Normal, localizado na Praça Marechal Deodoro.
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Com o objetivo de melhorar a educação nacional, na década de
1960 o presidente Juscelino Kubitschek propõe um Plano Nacional de
Educação criando nova sistematização do ensino. Cumprindo as metas
desse plano, o governo do Piauí fechou um acordo com a Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)
e o Ministério de Educação e Cultura (MEC) visando a construção de
novas escolas adequadas as novas diretrizes.
Com isso, o setor de construção da Secretaria de Educação
formou uma equipe liderada pelo arquiteto Miguel Caddah responsável
pela elaboração dos projetos arquitetônicos e acompanhamento das
obras. Entre as melhorias destacam-se as salas maiores e a preocupação
com a orientação solar. A primeira escola construída aos moldes foi a
Unidade Escolar Paulo Ferraz, edificada em 1966. Considerada com
a primeira escola moderna, além de ser o primeiro prédio público
no estado com uma rampa projetada com estrutura em balanço de
concreto.
Além disso, foi feito um novo projeto também com linhas
modernas para a Escola Normal visto que o antigo prédio possuía
condições precárias devido à grande demanda, pois a instituição era
referência na educação de professores. Assim, em 1973 foi inaugurado
a nova Escola Normal que passou a ser chamado de Instituto de
Educação Antonino Freire, situado na Praça Firmina Sobreira na zona
Norte da cidade.

4 AS EDIFICAÇÕES ANALISADAS
Este trabalho analisa duas edificações escolares modernas
de acordo com Bastos; Zein (2010) que são a Unidade Escolar
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Paulo Ferraz, do arquiteto Miguel Dib Caddah Filho4 e o Instituto
de Educação Antonino Freire, de Antonio Luiz Dutra de Araújo,
destacando a relevância desses edifícios por serem dois dos primeiros
projetos educacionais modernos construídos na cidade.

4.1 Unidade Escolar Paulo Ferraz
A primeira edificação a ser analisada é a Unidade Escolar
Paulo Ferraz, edificada em 1966, situada na Rua 13 de Maio, no bairro
Vermelha, Zona Centro-Sul de Teresina que se sobressai do entorno
pelos seus traços modernistas.
O partido arquitetônico adotou o programa de necessidades
básico de instituições educacionais, com salas de aula, laboratórios,
recreio coberto, quadra de esportes, banheiros e área destinada à
administração.
Entre as características das construções escolares modernas
destaca-se a planta baixa em formato de “U” (fig. 01.a). A edificação
é dividida em três blocos com dois pavimentos cada, que variam de
acordo com o programa.
O bloco I constitui a rampa que permite o acesso ao pavimento
superior, já o bloco II acomoda a função didática, com salas de aula no
pavimento térreo e laboratórios de informática no segundo pavimento,
além de um amplo corredor e circulação coberta na lateral servindo
como proteção contra a insolação e, por último, o bloco III que abriga
4 Arquiteto piauiense que se formou em 1959 na Faculdade Nacional de Arquitetura,
no Rio de Janeiro, atuou principalmente na construção de edificações escolares no
estado do Piauí, por ser funcionário da Secretaria Estadual de Educação e foi um
dos responsáveis pela implantação da arquitetura moderna no Piauí.
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espaços destinados ao refeitório com recreio coberto, os sanitários no
pavimento térreo e almoxarifado no pavimento superior.
Posteriormente, foi anexado um quarto bloco, onde o pavimento
térreo abriga à área administrativa com biblioteca e o superior as salas
de aula, sendo unido à parte inicial da edificação por meio de uma
passarela no pavimento superior, além do acréscimo de um refeitório
fechado no bloco III ocupando parte do recreio coberto (fig. 01.b).
Fig. 01.a) Planta baixa do pavimento térreo da Unidade Escolar Paulo
Ferraz; b) Vista aérea da Unidade Escolar Paulo Ferraz

Fonte: Fig. 01.a) SEDUC-PI; b) Google. Adaptada pelos autores (2017)

A quadra de esportes, situada entre os três blocos principais, foi
projetada de forma aberta com o objetivo de interligá-los; entretanto
em uma de suas reformas acrescentou-se uma cobertura em metal
sustentada por uma estrutura de treliças metálicas a fim de proporcionar
menor insolação e um microclima mais agradável.
O arquiteto adotou o conforto ambiental com um dos critérios
do partido arquitetônico dispondo o bloco I para o oeste. Nele está
localizada a rampa de acesso ao pavimento superior, totalmente aberta
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a fim de possibilitar a ventilação cruzada e funciona como proteção
capaz de possibilitar sombra para o pátio interno, sendo o elemento
mais evidente desse edifício.
Com as dificuldades da época de ter acesso à climatização
artificial, as soluções bioclimáticas buscaram, por meios naturais, atingir
resultados satisfatórios de bem-estar, priorizando a ventilação em todos
os ambientes. Sobretudo, todas as salas de aula possuem aberturas em
extremidades opostas com orientação principal para o sul, permitindo
a ventilação cruzada nesses espaços, que recebem mais radiação solar,
aproximadamente seis meses por ano, como afirma Silveira (1999, p.
101) “Grupo Escolar Paulo Ferraz, construído em 1966, destaca-se
dos demais prédios destinados ao ensino fundamental. [...] As salas de
aula são forradas, dispostas em fileira única, possibilitando a ventilação
cruzada, e estão orientadas para o sul”.
Basicamente a estrutura é composta por pilares de concreto
armado, alguns modulados com espaçamento de 4m e outros
distribuídos de acordo com as necessidades. Além disso, as circulações
horizontais do segundo pavimento foram feitas em balanço e toda
a cobertura do prédio é constituída por telha metálica fechada por
platibandas.
O edifício, atualmente, continua com sua utilização na área
educacional. Apesar das várias reformas, o prédio encontra-se em
situação deficiente de conservação (fig. 02.a), demonstrando a falta de
cuidado do poder público e conscientização da população quanto à
preservação do Patrimônio.
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Fig. 02. a) Falta de manutenção da rampa; b) Cobertura da quadra de
esportes; c) Vedação dos cobogós com vidro.

Fonte: Autores (2017)

Entre as mudanças que ocorreram, as mais notáveis são o
acréscimo do bloco IV, unido ao III por uma passarela, a cobertura
na quadra de esportes (fig. 02.b), anteriormente aberta e o fechamento
dos cobogós com vidro a fim de adaptar as salas de aula à refrigeração
artificial (fig. 02.c). Entretanto, tais modificações não descaracterizaram
a obra, que prevalece com sua estética modernista e atributos iniciais
de projeto, levando a consideração final de que o maior problema na
preservação dessas edificações seria a falta de manutenção, ocasionando
o desgaste e a perda de prédios importantes para a cidade.
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4.2 Instituto de Educação Antonino Freire
O Instituto de Educação está situado no bairro Matinha, na
região Norte de Teresina, sendo projetado em 1973 por Antonio
Luiz Dutra de Araújo5, arquiteto que ajudou a difundir a Arquitetura
Moderna na cidade, realizando diversas obras significativas.
A edificação possui um volume puro, sólido e prismático.
Priorizando a funcionalidade, seu programa de necessidades atende
a todas as funções básicas de uma instituição escolar, com uma
setorização precisa, dividindo-se em parte didática, administrativa,
auditório, biblioteca e baterias sanitárias, distribuídas inicialmente em
três blocos paralelos, um bloco perpendicular a eles e o auditório ao
fundo do terreno.
Destaca-se que, em sua proposta original, além desses setores
existia o projeto de uma área esportiva com quadras, piscina, bar,
vestiário e um ginásio coberto (fig. 03). Entretanto, a tal área não foi
edificada por motivos financeiros. Assim, em 1973, a edificação foi
entregue apenas com quatro blocos, sendo posteriormente anexado
um quinto paralelo aos existentes.

5 Arquiteto mineiro, formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade
do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1962. Em 1968 veio para Teresina, onde fundou
seu escritório Maloca Arquitetura e produziu vários dos edifícios mais importantes
da cidade.
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Fig. 03: Projeto original do Instituto de Educação

Fonte: Adaptado pelos autores (2017)

O bloco I é o que compõe a fachada principal do edifício,
possuindo dois pavimentos que acomodam o setor administrativo e o
suporte pedagógico. O acesso a esse bloco é feito por uma escadaria,
abraçada por duas rampas que se direcionam a entrada principal
marcada por uma marquise em balanço de concreto, característica
marcante das edificações modernas. No seu hall há a presença de uma
escada monumental revestida de mármore branco que dá acesso ao
pavimento superior.
Já o bloco II destina-se, no pavimento térreo, à cantina, baterias
de banheiros, recreio coberto e biblioteca e no primeiro pavimento
encontram-se as salas de aula. Já os blocos III e IV possuem apenas um
pavimento com salas de aula, com a possibilidade de ampliação para o
segundo pavimento. E o bloco V acrescentado depois dispõe de dois
pavimentos com salas de aulas. Além disso, tem-se um estacionamento
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ao lado do bloco II, próximo ao auditório, com uma entrada exclusiva
para professores e funcionários, assim como do público geral em caso
de eventos. (fig. 04).
Fig. 04: Vista aérea dos blocos do Instituto de Educação Antonino Freire.

Fonte: Google. Adaptado pelos autores (2017)

Outro requisito importante que definiu o partido adotado foi
a preocupação com o meio em que o Instituto estava sendo inserido.
Como na região não existia a presença de grandes edifícios, o arquiteto
priorizou a horizontalidade, utilizando no máximo dois pavimentos e
blocos longos.
O prédio foi implantado com um grande recuo frontal a fim de
possibilitar a criação da Praça Firmina Sobreira em um espaço paralelo
ao bloco I, sendo destinada ao uso público e permitindo uma integração
ainda maior da edificação com o seu entorno.
Como uma das características principais do Modernismo
brasileiro, a preocupação com o conforto ambiental foi fundamental
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para o projeto do Instituto, visto que Teresina possui um clima quente
e subúmido. Desse modo, as fachadas maiores dos blocos de salas de
aula estão voltadas para o norte e sul, a fachada principal está para o
leste e todos os blocos são protegidos por brises verticais.
As circulações estão voltadas para um dos lados que possui
maior incidência solar no período da tarde, fachada noroeste, com as
salas de aula dispostas em apenas um lado desses corredores, garantindo
razoavelmente a proteção térmica nas salas. Essa posição também
contribui para a ventilação cruzada, visto que os ventos dominantes
na cidade vêm do Sudeste, de modo que as esquadrias maiores estão
situadas na fachada sudeste e foram feitas aberturas junto ao teto na
parede oposta, a fim de permitir a saída de ar quente.
É importante salientar que as esquadrias adotadas foram
venezianas de madeira e vidro com a intenção de proporcionar tanto
uma ventilação natural como também iluminação em qualquer horário
do dia, pois mesmo fechadas a luz incide e o ar entra pelas venezianas
fixas.
As presenças da vegetação entre os blocos com árvores de
grande porte permitem que os ventos atravessem e cheguem aos
ambientes internos e proporcionam a criação de um microclima com
temperaturas menores e maior umidade relativa, além de espaços
externos sombreados.
Quanto à estrutura adotada, os pilares e vigas são de concreto
armado, com uma modulação de 3,15 metros entre os elementos lineares
e todos os fechamentos são feitos de paredes de alvenaria, assim, essa
solução escolhida torna a planta livre. Como os pilares ficam externos
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à edificação e possuem uma forma triangular, acabam tornando-se
elemento estético das fachadas realizando a função de brises.
A cobertura de telha de fibrocimento é fechada por platibanda
com acabamento curvo. Além disso, existem aberturas entre a laje de
forro e a cobertura, que permitem a saída de ar quente da cobertura.
Atualmente o edifício funciona como um Centro de formação,
entretanto encontra-se em estado precário, devido à falta de conservação
e às mudanças ocorridas ao longo dos anos. Dentre elas, verificamos a
equivocada implantação dos condensadores provocando alterações nas
fachadas (fig. 05.a), a vedação das aberturas das salas com vidro ou até
mesmo alvenaria, impedindo a saída do ar (fig. 05.b).
Fig. 05. a) Condensadoras modificando a fachada; b) Vedação das saídas de
ar; c) Falta de conservação das salas e esquadrias.

Fonte: Autores (2017)

Outras modificações observadas são: a falta de manutenção nas
alvenarias e esquadrias - algumas destruídas por cupim e vandalismo
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(fig. 05.c); a pintura original substituída, onde inicialmente os pilares
possuíam a textura do concreto aparente e as paredes eram brancas,
hoje pintadas de bege; a substituição das grades por muro que
impedem a integração do edifício com a praça, além do terreno cedido
posteriormente à Polícia Militar (RONE) mostrando que o setor
esportivo não será implantado.
A construção do bloco V, apesar de seguir o mesmo padrão dos
demais blocos, sendo uma repetição do bloco II, apresenta problemas
na circulação que o interliga com os demais blocos, pois como não
existia altura suficiente, a marquise dessa passagem ficou com um pé
direito muito baixo, em torno de 2,0 m. O recreio coberto do bloco II
foi fechado com o propósito de ampliar a biblioteca. Em todas essas
alterações, além de descaracterizarem o projeto original, o arquiteto
não foi consultado.
Essas mudanças evidenciam a deficiência de estudos
direcionados às adaptações de prédios modernos às exigências atuais.
Apesar disso, a descaracterização não é o problema principal encontrado
e sim a falta de investimento em manutenção, dever da gestão escolar
em comum com governo, e o zelo, papel da sociedade, são os impasses
maiores, acarretando no esquecimento dessa obra.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arquitetura Moderna brasileira ganhou destaque
internacional devido à grande preocupação com o meio, buscando
expressar o caráter brasileiro nas obras. Os arquitetos modernistas
investiram numa arquitetura bioclimática, adequando os projetos
as variações de cada região e otimizando o consumo energético e
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minimizando os impactos ambientais. No Piauí destacam-se Miguel
Caddah e Antonio Luiz, dois grandes arquitetos que contribuíram
para a difusão dessa vertente no estado.
Apesar disso, os prédios modernos estão se perdendo
gradativamente devido à falta de ações de conservação, visto que a
quantidade de edificações modernas protegidas no Piauí ainda é um
número ínfimo, atentando ao fato de tais obras não serem consideradas
importantes para o cenário cultural do Estado.
Assim, essa pesquisa procurou analisar a importância de dois
edifícios escolares modernos na cidade de Teresina, evidenciando
sua relevância no contexto histórico e arquitetônico da capital, além
de destacar seu valor como bem que deve ser preservado, tanto pelo
poder público quanto pela população. Verifica-se também a falta de
fiscalização dos órgãos públicos responsáveis pela salvaguarda do
patrimônio cultural.
Analisou-se as principais características desses dois edifícios,
apontando o que os definem como construções modernas e parte
da memória coletiva, demostrando a necessidade de reconhecimento
dessas edificações. Dessa forma, nota-se que a arquitetura possui papel
fundamental nesse contexto, culminando no ato de destacar as questões
políticas e sociais a fim de conservar seus valores.
Portanto, conclui-se que essas primeiras construções modernas
no cenário urbano de Teresina possuem um amplo valor arquitetônico
por serem obras que ajudaram a transformar a paisagem urbana,
inserindo um novo estilo em meio a um ambiente ainda eclético e,
nesse sentido, devem ser apropriadas pelos cidadãos com o intuito de
reconhecer e preservar o legado da cidade.
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Capítulo 3
Diagnóstico de Situação e Levantamento de Componentes:
Evolução Patológica Eminente da Sede da Fazenda no
Assentamento Rural Bela Vista do Chibarro em
Araraquara-SP
Bruna Cristina Bevilaqua 1;
Sheila Berezowski Rocha 2

1 Introdução
O presente trabalho concentra-se no campo de investigação
acerca dos fenômenos patológicos presentes na sede da antiga Fazenda
Bela Vista, relevante produtora de café da região de Araraquara entre
o fim do século XIX e o início do século XX. Atualmente, a área da
fazenda destina-se a um assentamento oriundo de reforma agrária, sob
os cuidados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
Boa parte da infraestrutura local, estabelecida a partir das duas
últimas décadas do século XIX, é hoje utilizada majoritariamente
em seu fim original (FLORES; BEZERRA; FERRANTE, 2013).
Entretanto, o principal objeto deste estudo não contou com o mesmo
fado. De acordo com pesquisas teóricas e dados levantados in loco,
há pelo menos quatro décadas a casa não é destinada a um uso fixo e

1 Discente da Universidade Paulista; e-mail: brunabevilaquaarq@gmail.com
2 Arquiteta e Urbanista; docente da Universidade Paulista; e-mail: sheilabere@gmail.
com
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apropriado. Abriga, casualmente, alguns nômades e recebe a visita de
turistas curiosos que são surpreendidos pela arquitetura da edificação.
Primeiramente, busca-se na pesquisa um apanhado geral do
histórico local, ou seja, uma anamnese da edificação. Esta abordagem
tem como intuito salientar o leitor sobre a relevância histórica da área
e, principalmente, subsidiar o entendimento da situação patológica
atual da sede de uma forma evolutiva. Logo após, procurará descrever
os procedimentos práticos utilizados no levantamento e, por fim, o
resultado da pesquisa em forma de diagnóstico de estado da edificação.
É evidente que a grande casa de estilo eclético e influência clara
dos antigos casarões de engenhos mineiros apresenta-se como objeto
de protagonismo no local, muito embora a inexistência de ações de
cuidado com fins de preservação configure-se como um obstáculo
que compromete diariamente em maior grau a vida do edifício. Esta
pesquisa retrata como iniciativas de preservação podem desencadear
uma série de fatores decisivos para a conservação do patrimônio
histórico edificado. Curiosamente, não como um fim em si mesmo, tal
atitude opera como fator essencial para a conscientização no campo da
responsabilidade social para cuidado e salvaguarda do objeto.

2 LEVANTAMENTO HISTÓRICO DA EDIFICAÇÃO
Formada a partir de 1875, a fazenda se estabelece perto do fim
do regime escravocrata. Alguns aspectos e elementos físicos reforçam a
conjectura sobre a presença do trabalho escravo no local. Porém, com
a promulgação da Lei Áurea, muito da antiga arquitetura se transforma.
Logo houve a implementação de infraestrutura de habitação para
receber os novos trabalhadores da fazenda: estrangeiros, moradores da
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região, mineiros e escravos libertos (que provavelmente empregavam
irregularmente sua força de trabalho no local).
Quando analisada a sede, é possível notar, devido à composição
espacial térrea, a formação típica de um ambiente de trabalho e repouso
escravo. Sua extrema compartimentação (possíveis dormitórios)
em oposição a outros ambientes de dimensões avantajadas (área de
trabalho e armazenagem dos grãos), um pé-direito bastante reduzido
e a presença de pontos de instalação de correntes nas paredes são
características que reforçam esta hipótese. Segundo Mascaro (2003, p.
66) “é possível supor que o regime escravista perdurou ali por cerca de
dez anos, ou seja, na primeira década de funcionamento da fazenda”.
Posteriormente, com a implantação do colonato, ocorrem
mudanças na composição do território. Foi instalada próximo
à sede uma colônia composta por 25 unidades habitacionais,
aproximadamente, para receber os novos trabalhadores. Em geral,
as colônias desenvolvidas pelas fazendas cafeicultoras da região se
apropriavam de áreas primeiramente impróprias ao cultivo do grão. De
acordo com Benincasa (2003, p. 197) isso ocorria “em áreas insalubres,
próximas a áreas alagadiças, nas zonas mais baixas, conjuntas a sistema
hídrico e de esgoto inexistentes”.
Apesar de ser a forma mais comum de ocupação territorial
pelas colônias da região, nota-se, através de leitura topográfica e
hidrográfica, que não foi fator predominante na Fazenda Bela Vista. Sua
proximidade com dois córregos pode ser explicada pela necessidade
de abastecimento hídrico não apenas das unidades habitacionais, mas
também para o beneficiamento dos grãos de café, feito nos terreiros
frontais à sede. Estes equipamentos estão locados no ponto mais alto
da região ocupada. A proximidade entre as moradias dos trabalhadores
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e a casa do empregador exemplifica o fato de o local não ser tão
impróprio à habitação. Em um comparativo, pode-se dizer que o local
de estabelecimento desta colônia é uma exceção.
Provavelmente, a centralização da lavoura e a proximidade entre
os trabalhadores e seus talhões (unidades de cultivos da propriedade)
sejam os reais motivos da escolha do local de apropriação. Apesar
disso, é falho dissociar o fato de sua ocupação enfileirada e o anseio em
ocupar a menor área cultivável possível, o que, por consequência nada
casual, promove a descentralização da vigilância da lavoura, uma vez
que o roubo de grãos nas fazendas era comum.
As moradias destinadas aos trabalhadores apresentaram um
espaçoso programa, cerca de 70 m² de área construída por habitação,
ou seja, uma área significativa, principalmente se comparada às casas
de colônias e vilas operárias contemporâneas a este objeto de estudo
(VIANA, 2004). Uma faixa de quintal ao fundo das 20 unidades era
destinada ao cultivo de subsistência dos moradores. O modelo tomado
pelo fazendeiro para não perder sua mão de obra era, basicamente,
endividar os trabalhadores por meio de suas necessidades básicas,
comprometendo-os assim por um longo período.
Já a realidade da sede era contrária. O andar térreo, destinado
principalmente às áreas de trabalho, tem como principais características
arquitetônicas as arcadas arredondadas na parte frontal (sul) e em sua
lateral (leste), compondo loggias em parte de seu perímetro, pequenas
aberturas e extrema compartimentação. Os vãos que iluminam estes
pequenos ambientes possuem gradis de ferro fundido assentados às
paredes, o que evidência o caráter de confinamento local.
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Com a análise de composição espacial do pavimento superior é
possível ter uma noção de como o modo de vida da família proprietária
se diferenciava da vida dos trabalhadores. Os grandes cômodos, as
aberturas, um pé direito nada relacionado à escala humana e ainda os
acabamentos e materiais empregados revelam, segundo Mascaro (2003,
p. 155), que “o dono da fazenda já havia enriquecido o suficiente para
ostentar no seu espaço de moradia”. Com a falta de dados em relação
à construção, supõe-se através dos materiais de origem internacional
empregados que ela foi estabelecida entre o início do funcionamento
da ferrovia que ligava a região ao porto de Santos, “até o início da
Segunda Guerra Mundial, onde praticamente toda a importação fora
suspensa” (MASCARO, 2003, p. 152). Devido também às preocupações
higienistas, estima-se sua construção entre o fim do século XIX e início
do século XX, concomitante ao estabelecimento da fazenda.
Através de leituras, análises e visitas, pode-se concluir que a
sede da Fazenda Bela Vista fora moderna se comparada às construções
de mesmo caráter da região. Indícios de tal afirmação são, por exemplo,
o desaparecimento das alcovas, emprego do tijolo como principal
material (em detrimento da tão difundida Taipa de Pilão) e ainda a
iniciativa em acoplar o programa de serviços ao volume único de planta
retangular, já que medidas como estas foram pouco empregadas aos
demais casarões rurais da região, conforme observa Benincasa (2003,
p. 367).
Além destas edificações, compunham a Fazenda Bela Vista
os terreiros, que eram equipados com sistema de condução de água
e tanques para higienização do café, e a tulha, ambiente próprio ao
beneficiamento e armazenamentos dos grãos. Estes equipamentos
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foram distribuídos no terreno de acordo com preceitos de racionalização
do processo produtivo da época (TIMM, 2015).
Um segundo momento foi marcante para o estabelecimento da
atual conformação do Assentamento Bela Vista. Após a crise cafeeira,
o local passa a pertencer, no ano de 1934, ao Grupo Tamoio (CAIRES,
1993), usina reconhecida na América Latina. Durante este período, a
sede passou a ser utilizada como moradia do administrador da então
Sessão Bela Vista, ocupada por questão de status. Segundo depoimentos
coletados por Mascaro (2003, p. 193), “já naquele período a edificação
encontrava-se bastante deteriorada, sua custosa manutenção tornava
mais vantajosa a construção de uma nova casa”. Este fato elucida a
grande degradação do objeto atualmente.

3 LEVANTAMENTO SOBRE O ATUAL ESTADO DA SEDE
DA FAZENDA BELA VISTA
O levantamento realizado nesta pesquisa se dá acerca da
importância em revelar os fenômenos que atuam sobre a estrutura da
obra, as origens destes e de que forma sua existência compromete a vida
da construção. Logo, o que se pretende é promover um diagnóstico
de estado e propiciar uma definição de conduta no sentido de sanar
tais patologias. A definição de conduta é considerada como medida
posterior, pois implica diretamente na alternativa de intervenção mais
conveniente ao projeto de restauro proposto.
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3.1 Metodologia do procedimento prático: desenvolvimento de
estruturas de investigação
A inexistência de um procedimento prático formalizado e
amplamente difundido para a execução de levantamentos patológicos
ocasionam, no cenário atual relativo ao restauro arquitetônico, um
ambiente propício para a disseminação de diagnósticos de situações
realizados em função da experiência do profissional encarregado. A
experiência e a ciência em si são áreas distintas no campo da habilidade.
Apesar disso, suas fronteiras não são rígidas, sendo que quase sempre
as fronteiras da ciência permeiam o terreno da experiência.
[...] Com isso, no entanto, a habilidade não é
suprimida, apenas adquire novos horizontes.
Sempre que puder ser substituída pelo método,
deve ser deixada de lado a habilidade pessoal
intuitiva que naturalmente se engana muitas vezes.
(LICHTENSTEIN, 1986, p. 04).

Na busca sobre o melhor método a ser aplicado no levantamento
aqui realizado, formulou-se, por meio de referências teóricas (“Roteiro
para Execução de Levantamento Arquitetônico” – P.M. Olinda),
um que melhor respondesse às questões específicas da edificação
estudada. Como se trata de uma edificação com inúmeros problemas
sintomáticos, as peças que compõem o edifício (paredes, portas, janelas,
pisos, forração, telhado, dentre outras) foram levantadas uma a uma e,
posteriormente, classificadas em três grupos, de acordo com seu estado
de apresentação:
Grupo 1 - peças pouco danificadas, com recuperação simples;
Grupo 2 - peças medianamente danificadas, com possíveis
chances de recuperação;
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Grupo 3 - elementos extremamente danificados, que se
encontram definitivamente comprometidos ou apresentam improvável
recuperação.
Além desta primeira classificação, constam dados adicionais
sobre a origem ou causa das patologias e sua possível evolução. Como o
edifício está submetido a um conjunto de agentes agressivos, distinguiuse as origens e causas em dois grupos: as operantes e as predisponentes.
No primeiro grupo enquadram-se as causas oriundas da ação de agentes
físicos e biológicos, já as do segundo grupo são aquelas relacionadas à
idade do edifício ou à falta de conservação e limpeza, por exemplo.
Esta classificação preocupa-se ainda em apontar a possível evolução
dos fenômenos para que, com “o prognóstico estabelecido, o técnico
se defina por uma das alternativas estudadas, baseando-se na relação
custo/benefício” (LICHTENSTEIN, 1986, p. 06).
Os principais instrumentos utilizados foram aqueles que
apresentam a realidade sem intermediações: os cinco sentidos
humanos. Logo, os equipamentos técnicos atuaram apenas no campo
das limitações pessoais.

3.2 Levantamento e diagnóstico de componentes da edificação
A partir deste momento, a pesquisa objetiva demonstrar a ação
de agentes externos e a capacidade de reação do edifício, resultando
em avaliação de seu desempenho. A ordem lógica de levantamento se
deu a partir dos componentes externos da edificação, seguidos pelos
componentes internos levantados no sentido horário da planta, em
função de seu acesso principal.
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Planta 1 – Distribuição de ambientes

Fonte: a autora, 2017.

Para que o trabalho ocorra de forma objetiva, serão relatados
posteriormente os componentes de comprometimento mais
significativos da edificação, muito em vista de tratar-se de uma pesquisa
mais abrangente.
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Tabela 1 – Levantamento Patológico por Componente da Edificação

69

Fonte: a autora, 2017.
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Planta 2 – Patologias por nível

Fonte: a autora, 2017.

3.3 Resultado do levantamento
Conclui-se com o levantamento realizado que o grau de
degradação da edificação provém principalmente da ação humana.
Muito em vista do total abandono em que a edificação se encontra,
os visitantes não tomam conhecimento do bem histórico que estão
a vislumbrar. As patologias predisponentes, decorrentes do tempo e
da falta de manutenção, levam a outro ponto importante a respeito
da utilização do casarão. Sabe-se que a melhor forma de conservação
de uma edificação é colocá-la em uso, abrigando funções que, se não
semelhantes ao seu fim original, ao menos sejam capazes de serem
ali abrigadas sem causar danos. Logo, a principal indicação, a fim da
conservação do bem, é a sua apropriação para que, além de contada,
a história ali contida possa ser vivenciada como instrumento de
consolidação de identidade cultural (CAIRES, 2011).
Para exemplificar a degradação compulsória que a edificação
vem sofrendo, será feito, logo à frente, um comparativo entre parte
de um material fotográfico realizado entre os anos 2000 e 2003
por pesquisadores de ordem de interesse sobre a edificação e um
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levantamento de imagens atuais. Tal processo se dá com o intuito de
ilustrar a evolução de fenômenos patológicos de ordens distintas que
atuaram durante estas quase duas décadas.
O comparativo, além das conclusões acima citadas, oferece
possibilidades de realização de uma conjectura sobre a forma célere
com a qual se dá a evolução patológica no local. Atentando-se ao fato
de tratar-se de uma estrutura edificada em torno de 100 anos atrás,
observar os processos decorrentes durante o período verificado
reforça a estimativa de que a degradação dos elementos em si e,
consequentemente, da edificação como um todo, ocorre cada vez em
maior escala.
Perspectiva 1 – atual situação dos componenetes

Fonte: a autora, 2017.
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Tabela 2 – Comparativo de estados de apresentação
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Fonte: autor, 2017. Fotos de 2000 a 2003 BENINCASA, 2000, NINO, 2001,
ATIQUE, 2001 e BORTOLUCCI, 2002 apud MASCARO 2003.

74

Comparativos entre estados de apresentação: anos 2000 e 2017
Comparar as imagens e observar as marcas do tempo sobre o
objeto de estudo tornam possível assemelhar com qual velocidade vêm
se dando os processos patológicos levantados.
Estimando-se a idade da edificação, de acordo com a anamnese
realizada, em cerca de 100 anos e, posteriormente, observando
os processos de degradação que decorreram nos últimos 17 anos,
conclui-se que se este processo ocorresse em um ritmo constante, hoje
provavelmente a edificação estaria em ruína. Entretanto, tal suposição
só se tornaria válida caso a edificação estivesse sujeita, exclusivamente,
às patologias de origem operantes, ou seja, provocadas, exclusivamente,
por agentes físicos e biológicos. Isto porque presume-se que durante
o período em que a casa esteve ocupada os processos de reparo e
manutenção ocorriam periodicamente. Contudo, o relato publicado
por Mascaro (2003) já salienta a displicência com os cuidados da sede
quando o território passa a dedicar-se ao cultivo da cana-de-açúcar.
Durante a visita de Benincasa (2000), a edificação encontravase ocupada por uma moradora que, junto da família, aguardava a
disponibilização de uma unidade habitacional na agrovila pelo Incra.
O registro fotográfico realizado pelo pesquisador, comparado ao
levantamento atual, explicita o estado inverso de uma edificação
ocupada e utilizada e uma unidade obsoleta.
Flexibilizando os índices de acordo com parâmetros pouco
rígidos típicos da historiografia, que varia de acordo com os feitos
humanos, fica claro que os acontecimentos que culminaram no estado
atual da sede da antiga Fazenda Bela Vista ocorrem com celeridade
gradativa, que varia de acordo com o estado em que ela se apresenta.
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Ou seja, quanto maior a deterioração presente, maior a velocidade em
que ocorrerá a deterioração futura.

4 O FUTURO DA EDIFICAÇÃO
O processo de desenvolvimento deste estudo tem em vista,
principalmente, subsidiar um futuro projeto de restauro para a
edificação pesquisada. Localizada em uma área expressiva da zona
rural do município de Araraquara, apresenta potencial turístico ímpar,
considerando seu importante acervo cultural e histórico.
Os três momentos pelos quais passou a área – como fazenda
produtora de café, como área produtiva de cana-de-açúcar e atualmente
enquanto assentamento oriundo de reforma agrária – retratam muito
bem parte do processo histórico-econômico do Estado de São Paulo.
No momento atual, ainda residem no local trabalhadores da Usina
Tamoio, já que o programa instituído pelo Incra na área beneficiou
principalmente trabalhadores desempregados devido ao processo de
mecanização das lavouras. Este fato privilegia ainda mais o acervo,
que deixa de ser apenas físico ou arquitetônico, passando a ser
conjuntamente social e cultural.
O produto resultante do cultivo de cada assentado em sua
determinada gleba é o fomentador da economia local. Porém, a
produção é, em sua maioria, comercializada na zona urbana do
município, devido principalmente à distância e às condições para se
ter acesso ao assentamento. O investimento aplicado no local poderá
promover uma situação inversa, além de colocá-lo em um cenário
atuante e eficaz da identidade popular.
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5 CONCLUSÃO
O campo expandido da arquitetura e urbanismo oferece
aos profissionais da área um território diversificado de estudo. Esta
pesquisa mescla, principalmente, dois setores: o da memória, enquanto
diz respeito ao patrimônio histórico, e o da técnica, por tratar de
patologias do ambiente edificado.
Estabelecendo-se levantamentos de ordem teórica e material
(in loco) foi possível concluir a respeito do estado atual patológico
da edificação, além da celeridade de ocorrência destes processos. O
desenvolvimento da metodologia de estudo se deu como resposta
às necessidades exclusivas do objeto. Isto ocorreu muito em vista
da inexistência de um método para levantamento patológico em
edificações históricas amplamente difundido, que padronize e alinhe
cientificamente o desenvolvimento deste tipo de trabalho. Trata-se este
de um terreno fértil para o desenvolvimento de pesquisas futuras.
As patologias levantadas sobre o local demonstram que a
natureza da maioria é de ordem predisponente, ou seja, relacionada
à idade do objeto de estudo e à falta de manutenção e limpeza. Tal
processo desencadeia um problema que prejudica ainda mais a
edificação: o vandalismo. Há poucos meses, foram feitas perfurações
e escavações nas paredes do pavimento térreo, que chegaram a ser
transmitidas em rede nacional, com a desculpa de uma caça a túneis
secretos, obviamente desbancada, mas só depois de tal feito. Em uma
evidente tentativa sensacionalista de atrair telespectadores, teve-se uma
amostra de como o desconhecimento gera o descaso, impreterivelmente.
Este foi apenas um dos exemplos corriqueiros aos quais parte
significativa do acervo histórico-arquitetônico do país está exposto. A
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não tomada de posse de um objeto como parte integrante da identidade
cultural de um indivíduo ou de um grupo fatalmente culmina em sua
ruína. Além disso, a população que detém uma identidade cultural
sólida, incluindo registros historiográficos, tem um embasamento que
reflete diretamente no desenvolvimento social. Com isso pretendeuse com a pesquisa afetar o porvir, afinal “o estudo da história só tem
sentido se servir para compreender o presente e interferir na construção
do futuro”, como bem destaca Bonduki (1995, p. 315).
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Capítulo 4
Santana do Livramento: História e Vocação para Espaços
Culturais
Letíccia Santos Bittencourt 1

1 Introdução
Pensar na cidade de Santana do Livramento é remeter-se à
região de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A cidade,
que de acordo com o Censo de 2010 (IBGE) possui cerca de 82.464
habitantes e um território de 6.941,613 km², é vizinha de Rivera,
estando separadas geograficamente apenas por uma rua.
A Fronteira da Paz, como é popularmente conhecida, segundo
Viscardi (2014) já teve uma efervescente vida cultural, possuindo sete
Cine Teatros e um cinema de bairro que agitavam a vida cultural das
décadas de 1920 a 1950. Rivera, por sua vez, possuiu cinco grandes
cinemas ao longo dos anos e um teatro que ainda está em funcionamento
até os dias atuais.
A realidade de uma região fronteiriça e a caracterização de
cidades gêmeas confere à região características peculiares de interação
social, sendo sensível a união de diferentes tipos de manifestações
culturais e artísticas. Segundo Chipollino (2006), além dos Cine Teatros,
também faziam parte das atividades culturais da cidade cassinos, cafés,
bares e todos os tipos de cabarés.
1 Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo; UFN – Universidade Franciscana;
e-mail: leticciabittencourt@hotmail.com
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O presente artigo tem por finalidade fazer um recorte histórico
acerca dos Cine Teatros que existiram nas duas cidades, contribuindo
com o fortalecimento das expressões culturais na região uma vez
constada a sua vocação sensível ao tema. Para tanto será abordado
um breve histórico sobre estes espaços de lazer e de sociabilidade que
estiveram presentes nessas cidades, bem como o seu potencial para
abrigar espaços culturais.

2 MATERIAL E MÉTODO
Este trabalho, consiste em uma pesquisa de caráter exploratório,
pois houve a necessidade de reunir o máximo de informações da
história de Santana do Livramento e Rivera, bem como a de cada uma
das edificações citadas nesse artigo.
Em um primeiro momento fez-se isso através de buscas em
sites eletrônicos, fontes bibliográficas e consulta em acervos históricos
públicos, como o Museu David Canabarro e a Casa de Cultura Ivo
Caggiani, localizados em Santana do Livramento.
Na sequência os dados coletados foram tabulados e organizados
em forma de texto, a fim de montar uma cronologia desses espaços para,
por fim, afirmar a potencialidade da cidade, bem como sua vocação
para receber espaços culturais de interação na Fronteira da Paz.
O aporte teórico construído tem como fim embasar as decisões
projetuais de uma nova edificação ocupando as remanescências de um
antigo cine teatro em Santana do Livramento.
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3 CARACTERIZAÇÃO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Santana do Livramento é um município que faz divisa com o
Uruguai e está localizado na Região da Campanha do estado do Rio
Grande do Sul, juntamente com as cidades de Bagé, Alegrete, Dom
Pedrito, Quaraí e Rosário do Sul.
Sua população, de acordo com o Censo de 2010 (IBGE), é de
82.464 habitantes e possui área de 6.941,613 km², tendo o predomínio
da população jovem e adulta na cidade. Na cidade o setor mais
desenvolvido da economia é o de serviços, tendo também um grande
destaque no setor da agropecuária e indústria.
A cidade de Santana do Livramento foi
desmembrada do município de Alegrete em
meados do século XIX, sendo elevada a condições
de vila em 1857. Historicamente, a região está
ligada às lutas cisplatinas com seu vizinho Uruguai
e a condição da fronteira, pois não existem marcos
físicos naturais que orientem a separação, fazendo
com que a urbanização não se interrompa. A cidade
de Rivera teve sua formação urbana impulsionada
na segunda metade do século XIX por decisão
do governo uruguaio que, estrategicamente,
visava estabelecer controle na questão dos limites
e pretendia marcar a soberania de seu território.
(CHIPOLLINO, 2006, p. 15).

Santana do Livramento é considerada cidade gêmea de Rivera,
no Uruguai, uma vez que ao ocuparem a região fronteiriça, suas malhas
urbanas se confundem, estando a fronteira entre países marcada
unicamente por uma rua.
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4 SURGIMENTO DOS CINE TEATROS EM SANTANA DO
LIVRAMENTO
De acordo com Chipollino (2006), os chamados Cine Teatros da
cidade eram um dos locais onde a população de maior poder aquisitivo
costumava frequentar em busca de socialização e entretenimento. Se
caracterizavam por ter concentração de atrações no mesmo recinto,
pois aconteciam exibições de filmes, apresentações teatrais e musicais
e, também, jogos de azar.
Entre os anos de 1920 a 1940, a cidade de Santana do Livramento
passa a frente da vizinha na cena boêmia, sendo os Cabaret e Cine Teatros
as principais atrações culturais da cidade. Estas atrações aconteciam
no entorno da Praça General Osório, e eram consideradas referência
no lazer das famílias santanenses e de turistas que visitavam a região
(CHIPOLLINO, 2006).
No início da década de 1940 surgem em Rivera novos espaços
de lazer, por consequência as atrações passam gradativamente para o
lado uruguaio. A partir desse fato inicia-se uma disputa entre as duas
cidades pelos espaços de lazer. (CHIPOLLINO, 2006).
Nas primeiras décadas dos anos 1950, acabam por se popularizar
as salas de exibições de filmes na região. Os espaços passam a ter
múltiplas funções, realizando atrações como: ringues, rinhadeiros2,
cinemas, circos. Todos os acontecimentos apontavam a chegada da
modernidade à fronteira (CHIPOLLINO, 2006).
Com todas essas edificações presentes na cidade
entre as décadas de 1920 e 1950, a região passa a
ser reconhecida como rota artística, servindo de
2 Local de brigas de galos, de rinhas.
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conexão para as companhias artísticas do Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre que cruzavam
a fronteira em direção a Montevidéu e Buenos
Aires. [...]A fronteira dava início nesse momento
a um novo ciclo, repleto de encanto e divergências
ideológicas, com a chegada de anarquistas,
franquistas e comunistas. (CHIPOLLINO, 2006,
p. 46).

De acordo com Viscardi (2014) em Santana do Livramento, na
década de 20, funcionavam os seguintes Cine Teatros: Cine Teatro Sete
de Setembro, na Rua Duque de Caxias; Cine Teatro Internacional, na
avenida Ataliba Gomes; Cine Teatro Avenida, na rua Uruguai; e por fim
o Cine Teatro Brasil-Uruguai na Rua dos Andradas, com capacidade
para 1300 pessoas.
Ainda de acordo com Viscardi (2014) na década de 50, entra em
funcionamento o cinema Duque, na Rua Salgado Filho, com capacidade
para 500 pessoas; o Cine Teatro Colombo (antigo Cine Teatro BrasilUruguai), na Rua dos Andradas; e o Cinema Internacional, na Rua
Ataliba Gomes. Nessa época também surge o Cinema Hermes, um
cinema de bairro focado para a população de baixa renda que se
localizava nas imediações do Beco do Maragato.
Segundo com Viscardi (2014), na década de 50 Rivera teve os
seguintes cinemas: Cinema América, na Avenida Sarandí, com 800
lugares; Cinema Astral com 650 lugares; Cinema Avenida, com 400
lugares; Grand Rex, na Avenida Sarandí, com capacidade para 1.100
lugares; Cinema Imperial, na Avenida Sarandí.
Também segundo Viscardi (2014), na década de 70 começa a
funcionar o Teatro Municipal de Rivera, na Rua 33 Orientales, com
capacidade para 500 pessoas.
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O mapa apresentado na figura 1, mostra a localização
aproximada de algumas das casas de espetáculos da região, indicando
regiões de aproximação das atividades em Santana do Livramento e
Rivera.
Figura 1 – Foto com a localização aproximada das antigas edificações em
Santana do Livramento e em Rivera.

Fonte: Google Earth, modificado pela autora.

5 O CINE TEATRO BRASIL-URUGUAI: BREVE HISTÓRICO
E CONDIÇÕES ATUAIS
Segundo Chipollino (2006), os relatos das fontes revelam que o
primeiro proprietário do Cine Teatro Brasil-Uruguai foi o Sr. Policarpo
Duarte, um fazendeiro de Santana do Livramento que mantinha
camarote cativo no Teatro Sete de Setembro. Em certa ocasião, após
a administração da casa terem cedido seu lugar para terceiros, deixou
de frequentar o teatro. A partir daí ele acaba por se empenhar no
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projeto da construção de um novo espaço cultural, com a proposta
de ser um ambiente moderno que se distinguiria das tradicionais casas
de espetáculos da cidade e que buscava a diversificação do público
alvo, pois embora conservasse uma plateia ainda elitista, possibilitava o
acesso de outro público se estivesse integrado as regras sociais.
O teatro foi inaugurado em dois de junho de 1918, contando
com um público de 1300 pessoas, dentre elas estavam presentes de
autoridades civis, militares e eclesiásticas de Sant’Ana e Rivera, bem
como as principais figuras da sociedade fronteiriça (fig. 2). Mais tarde
no mesmo dia, houve a primeira sessão cinematográfica do local, sendo
utilizado um aparelho projetor de 35mm para exibir o filme “A eterna
Canção” (CAGGIANI, 1998).
Figura 2 – Inauguração da edificação em 1918

Fonte: VISCARDI, 2014
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O novo teatro era de propriedade da firma Teixeira, Leites &
CIA, do qual faziam parte Ordálio Teixeira, Ramiro C. Leite e Policarpo
Duarte, se localizava na Rua dos Andradas 611, próximo do seu rival
Teatro Sete de Setembro. Ao longo dos anos a casa criou fama e se
tornou palco de grandes e importantes acontecimentos que marcaram
época na cidade como a fundação do Partido Liberal de Sant’Ana
do Livramento, bailes carnavalescos, bem como solenidades cívicas,
políticas, religiosas e culturais (CAGGIANI, 1998).
No dia vinte de setembro de 1934, Policarpo Duarte acaba por
vender o edifício, que se encontrava hipotecado ao Banco Província do
Rio Grande do Sul, para Tháles Garcia que o mantém com as atividades
já existentes, porém o redenomina como Cine Teatro Colombo. Em
1994, quando o cinema estava sob a direção da firma Distribuidora de
Filmes Wermar, empresa de Lages – SC, depois de cerca de sessenta e
cinco anos de atividades o local encerra suas atividades definitivamente.
Em trinta e um de maio de 2007, quando já estava sem uso, acaba
por incendiar, destruindo toda a estrutura do telhado de madeira, mas
permanecendo somente as fachadas da frente e fundo, as paredes
internas de pedra e os alicerces da edificação (CAGGIANI, 1998).
Atualmente as ruinas da pré-existência se encontram em estado
de deterioração, devido as condições atuais do edifício após o incêndio.
As ruinas da edificação onde funcionava o Cine Teatro Colombo, ocupa
cerca de 90% do lote cujo acesso se dá pela Rua dos Andradas e possui
um acesso secundário pela Rua Conde de Porto Alegre, totalizando
uma área construída de aproximadamente 1041,00m².
A fim de demonstrar as condições atuais da área, foi realizado
um levantamento fotográfico cuja posição das tomadas das imagens
está mapeada na figura 3.
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Figura 3 – Mapa com as vistas do terreno

Fonte: Elaboração prórpia
Figura 4 – Vista 1 – Situação atual da fachada pela Rua
dos Andradas (foto à esquerda) e Vista 4 – Fachada da
edificação pela R. Conde de Porto Alegre (foto à direita)

Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 34 – Vista 2 (foto à esquerda) e Vista 3 (foto à direita)

Fonte: Arquivo pessoal

Segundo o Plano Diretor de Santana do Livramento, a edificação
se encontra na lista de interesse de Patrimônio Cultural da cidade,
ainda assim, não são identificadas quaisquer iniciativas que visem sua
revitalização ou mesmo manutenção de suas condições atuais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interesse pelo estudo dessas edificações, mais especificamente
pelo Cine Teatro Brasil-Uruguai, tem como finalidade a realização de
um anteprojeto arquitetônico de um Teatro Municipal para Santana do
Livramento como requisito para a aprovação na disciplina de Trabalho
Final de Graduação II do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN
– Universidade Franciscana, após a constatação da carência de espaços
adequados para a realização de eventos e atividades culturais na cidade.
Também pela tentativa de preservação da história dessas edificações
pouco conhecidas pela população, que são de grande relevância para
a história dessas cidades e de seus habitantes, pois estes equipamentos
contribuem para o crescimento pessoal de seus usuários e estimulam a
valorização das manifestações artísticas e culturais, além de fazer com
que gere uma grande movimentação na economia e turismo local.
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O estudo permitiu analisar através de uma linha do tempo uma
época onde ambas cidades estavam no auge de suas vidas culturais e
que mostravam uma população, embora a maioria dos espaços fossem
frequentados por pessoas com um certo poder aquisitivo elevado, mais
interessada em apreciar e vivenciar as atividades culturais existentes nas
cidades.
Desta forma, conclui-se que as informações levantadas durante
esse artigo foram de suma importância para a compreensão do valor
que os Cine Teatros tiveram na trajetória cultural da cidade. Estas
edificações, que não resistirem aos anos, ficaram apenas na lembrança
de seus moradores, como um local sinônimo de sociabilidade e de
abrigo para os mais relevantes acontecimentos ocorridos ao longo na
cidade.
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Capítulo 5
Tecnologia da Geoinformação para Documentação e Gestão
do Patrimônio Ambiental. Um Estudo Comparativo entre
Brasil e Itália
Miguel Brunoro Thome 1;
Bruno Amaral De Andrade 2;
Renata Hermanny De Almeida 3.

1 Introdução
Este artigo apresenta métodos e meios de representação
do patrimônio, em sua dimensão ambiental, em que a interpretação
e a documentação são elaboradas com o suporte de tecnologias da
geoinformação. Reflete sobre o potencial da utilização de tecnologias
na identificação, objetivando fornecer indicadores para a gestão do
território (POLI, 2012) e torna evidentes os valores do patrimônio.
A importância da análise ambiental do território está na identificação
de padrões e tramas interpretativas, que proporcionam a leitura de
“invariantes” estruturais, legados essenciais na gestão do patrimônio
territorial. Ou seja, por permitir o reconhecimento e a interpretação
do caráter físico-estrutural e garantir a reprodução de aspectos físicomateriais do território. Logo, objetiva a elaboração de mapeamento
1 Graduando em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES); e-mail: miguelbrunoro@gmail.com
2 Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal do Espírito Santo; e-mail:
deandradebruno@outlook.com
3 Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal da Bahia (UFBA);
e-mail: renatahermannygmail.com
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digital do patrimônio ambiental, proveniente do aparato técnico e
metodológico da Escola Territorialista Italiana, com enfoque nos
resultados de projeto de pesquisa4, estruturado no par temático
Patrimônio e Representação. O conteúdo se insere na segunda etapa
dos procedimentos de pesquisa-ação, propostos por Alberto Magnaghi
para um retorno do lugar no projeto local (MAGNAGHI, 2005),
correspondente ao desenvolvimento da representação identitária e das
permanências patrimoniais, organizadas em um atlas.

1.1 As ferramentas digitais de representação e a primeira etapa
metodológica
As ferramentas digitais de representação do território devem
processar dados em uma abordagem sistêmica. Conforme Serra (2006,
p. 59), um “[...] método implica, antes de tudo, atividades ordenadas,
tarefas colocadas sequencialmente e a partir de um plano de ação
racional”. Assim, a abordagem compreende seleção de dados, seguida
de criação de categorias de agrupamento de elementos em sistema.
Esse procedimento origina a base de dados que contêm informações
significativas do território, como subsídio para a elaboração de
mapeamento. O Sistema de Informações Geográficas5 (SIG) processa
digitalmente os dados e estabelece agrupamento de metadados
geradores de tramas e padrões a serem utilizados na representação.

4 Projeto de Pesquisa “Documentação e representação do Patrimônio: Aproximação
teórico-metodológica”, coordenado por Renata Hermanny de Almeida, junto ao
Laboratório Patrimônio & Desenvolvimento, UFES (2014).
5 Um Sistema de Informações Geográficas é um conjunto composto por software,
métodos e dados gráficos ou não, que de forma integrada, possibilitam a coleta,
armazenamento e processamento de dados georreferenciados.
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A problemática está na observação, seleção e hierarquização
de elementos de identidade no território, e de técnicas digitais de
representação e interpretação de informação. Na figura 1, sinaliza-se
o recorte (retângulo de cor vermelha) adotado para desenvolvimento
do tema, no âmbito do “Esquema das etapas metodológicas para a
representação do patrimônio territorial” (CARTA, 2011, p. 13),
articulado com a produção de mapeamento gráfico.
Com relação ao recorte, no método territorialista, da construção
e interpretação da identidade, realizada a partir da elaboração de
mapeamento de representação do patrimônio territorial, adota-se
uma abordagem endógena que abrange a técnica de representação do
patrimônio ambiental segundo o corpo referencial de Daniela Poli e
Fabio Lucchesi.
Figura 1 – Esquema das etapas metodológicas para a representação do
patrimônio territorial

Fonte: Andrade (2015), tradução de Carta (2011, p. 13), alteração feita pelos
autores.

De acordo com a identificação de Queiroz (2013, p. 26),
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Reconhece-se o avanço possibilitado pelos SIG
pelo fato de poderem ser considerados modelos de
sistemas do “mundo real”. Estes modelos, além de
cumprirem as funções dos modelos consagrados,
tais como mapas, maquetes e arquivos de dados
físicos, acrescentam novas possibilidades às
atividades de análise, planejamento, projeto e
gestão.

Em consonância com Queiroz (2013), realiza-se uma pesquisa
de reconhecimento de tecnologias da geoinformação endereçadas para
a construção de representações do território, organizada em quadro
comparativo, dentre as quais são selecionados dois tipos de software
para experimento do método de análise ambiental da abordagem
territorialista italiana. São escolhidos os programas QuantumGIS e
SPRING.

1.2 Da aplicação dos programas e a segunda etapa metodológica
Essa etapa compreende o método empírico, por meio de
“coleta de informações diretamente do real e da conformação de base
empírica” (SERRA, 2006, p. 184). O processo metodológico empírico
segue o cumprimento de fases interdependentes e sequenciais entre
si, sendo a primeira norteada pela aquisição de dados, seja por visita
e reconhecimento do local, seja por aquisição de arquivos digitais em
instituições estaduais, federais e ainda no Laboratório de Patrimônio &
Desenvolvimento (Patri_Lab, UFES).
Em seguida, no processo metodológico empírico, após o
processamento e organização da base de dados e escolha dos dois
programas, realizam-se atividades de experimentação do software de
georreferenciamento, quais sejam, trabalhando vetores e camadas e
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aplicando a interpolação, sequência fundamental para a elaboração da
representação do patrimônio ambiental.
Esta última fase da metodologia empírica consiste na
representação, em forma de mapeamento, aplicada em Santa
Leopoldina (Espírito Santo, Brasil) e Montelupo (Firenze, Itália) e
associada validação da sequência metodológica proposta. Para tanto,
são utilizados base Ortofotomosaico6, arquivos de dados vetoriais,
matriciais, Hillshade7 e os dois programas SIG, selecionados na primeira
etapa.

1.3 Sobre o estudo comparativo e a terceira etapa metodológica
Na terceira e última etapa metodológica, faz-se um estudo
comparativo dos programas selecionados por meio dos mapeamentos,
com o objetivo de identificar continuidades e descontinuidades
operacionais e contribuir na elaboração de conhecimento. Para a
representação das análises ambientais, torna-se necessário, inicialmente,
o cálculo do valor aproximado de elevação por interpolação dos dados
pelos dois programas, e, através disto, a produção de “Modelo Numérico
do Terreno” (MNT). Este é o primeiro passo para a construção dos
mapas e, assim, para a apresentação dos testes realizados na cidade de

6 O Ortofotomosaico IEMA 2007/2008 é um produto cartográfico digital de
escala 1:15.000 PEC “A” (*) de resolução espacial de 1m, elaborado a partir de um
Levantamento Aerofotogramétrico na escala 1:35.000. É um produto cartográfico
georreferenciado no Sistema de Projeção UTM, Datum WGS84, zona 24s.
7 Hillshade permite determinar iluminação hipotética de superfície, baseando-se pela
altura do solo sobre o horizonte, auxiliando na leitura da morfologia do terreno e
dos possíveis erros do modelo numérico de terreno.
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Montelupo, Itália. É fundamental uma qualidade gráfica deste modelo,
pois o mesmo determina a qualidade da visualização dos mapeamentos.
De acordo com as interpolações da figura 2, demonstra-se que
o SPRING possui a capacidade de gerar diferentes MNT’s sob dois
condicionantes, o interpolador e o número de dados, sendo possível
efetuar resultado refinado, dependendo do tipo e da quantidade de dados
submetidos. Os modelos representados na figura 2 respondem ao tipo de
dados fornecidos para sua criação, onde o primeiro (A) apenas obtém a
leitura de pontos cotados e o segundo modelo (B) obtém pontos cotados
e curvas de nível como base de dados, justificando assim sua precisão.
Ainda, além da possibilidade de interpolar por diversos outros métodos,
o SPRING consegue selecionar o nível de refinamento de seus MNT’s
pela escolha da potência adequada, variando de 1 a 9, obtendo, assim,
uma variabilidade na produção de modelos numéricos de terreno.
Figura 2 – Modelos Numéricos de Terreno por interpolação no software
SPRING 5.2.7.

(A) MNT em grade produzido por interpolação de Pontos Cotados no software
SPRING 5.2.7. Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 UTM 24 S.
(B) MNT em grade produzido por interpolação Bilinear no software SPRING
5.2.7. Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 UTM 24 S.
Fonte: THOME, 2015.
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Nos modelos (A) e (B) da figura 3, são apresentados MNT’s
interpolados pela técnica de “Média Ponderada por Cota e por
Quadrante”8, onde a diferença entre as duas consta na potência
escolhida. Constata-se, pelas experiências, que os interpoladores
Vizinho mais Próximo e Média Ponderada por Cota e por Quadrante
possuem as precisões mais significativas, sendo a diferença entre os dois
a possibilidade de alteração da potência no último, podendo chegar ao
máximo grau de potência, se comparado ao primeiro interpolador, de
potência fixa 2.
Figura 3 – Representação de Modelo Numérico de Terreno por diferentes
potências de interpolação no software SPRING 5.2.7.

(A) Quadrante de aproximação na escala 1/5.000 de Modelo Numérico de
Terreno de Santa Leopoldina por Interpolação por Cota e por Quadrante
produzidos no SPRING 5.2.7., em Potência 1. Sistema de coordenadas:
SIRGAS 2000 UTM 24 S.
8 Média Ponderada por Cota e por Quadrante - Segundo o tutorial de
geoprocessamento na plataforma digital do SPRING, o valor de cada ponto da
grade é calculado a partir da média ponderada das cotas dos 8 vizinhos mais
próximos a este ponto, por uma função considerada a distância do ponto cotado ao
ponto da grade. É considerada uma amostra por quadrante (total de 4 amostras) e
o número de pontos amostrados é igual para cada um dos quadrantes. Além desta
restrição, este interpolador limita o número de amostras por valor de elevação;
sendo recomendado quando as amostras são do tipo isolinhas.
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(B) Quadrante de aproximação na escala 1/5.000 de Modelo Numérico de
Terreno de Santa Leopoldina por Interpolação por Cota e por Quadrante
produzidos no SPRING 5.2.7., em Potência 9. Sistema de coordenadas:
SIRGAS 2000 UTM 24 S.
Fonte: THOME, 2015.

A interpolação pelo QuantumGIS utiliza o método de
interpolação triangular (TIN), realizada por plug-ins de base do
programa. Utilizando os mesmos dados vetoriais de Pontos Cotados
e Curvas de nível, gera-se o MNT equiparável à produção de modelo
B, observada na figura 2 do programa SPRING. Entretanto, o
QuantumGIS não possui o leque de possibilidades de interpoladores
e de níveis de refinamento de interpolação, levando-o a uma limitação
de representação. Esta limitação, na produção de modelo numérico
de terreno, é compensada pela sua capacidade de visualização dos
resultados, pois o programa possui maior gradiente de cores.
Outro dado fundamental para a representação é a produção de
imagem sombreada, também conhecida como hillshade, que, anexada
ao modelo numérico de terreno, gera uma representação com noção
tridimensional do território. O SPRING, apesar de conseguir produzir
um hillshade, possui uma limitação de quantidade de imagens lidas
simultaneamente, fator significante, quando comparado ao QuantumGIS,
que consegue modelar as imagens e as conectar, produzindo leitura
mais complexa das camadas do território, característica fundamental
no processo de criação de mapas. Esta característica é comprovada,
posteriormente, na representação do patrimônio ambiental.
Na metodologia Territorialista, como defende Lucchesi (apud
MAGNAGHI, 2005, p. 31), “a informação altimétrica é elaborada pela
derivação de uma série de camadas temáticas relativas à morfologia do
solo, principal objeto de representação ambiental”, fornecendo subsídio
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para a produção de representação. Decide-se agrupar quatro sistemas
morfológicos relacionados à metodologia: orografia (altimetria),
clivometria (declividade), esposizione dei versanti (exposição aos
vértices) e assolazioni (exposição ao sol).
Estas características morfológicas são representadas em
mapeamentos produzidos pelos dois programas, para o município
de Santa Leopoldina, Espírito Santo, sendo os primeiros mapas, itens
(A) e (B) da figura 4, mapas de altimetria, redigidos em cores RGB9.
Estes mapas evidenciam as curvas de nível presentes na cartografia (há
um gradiente do amarelo (planícies) ao verde (relevos), que origina a
visualização do relevo).
Figura 4 - Representações de altimetria de Santa Leopoldina nas plataformas
QuantumGIS e SPRING.

(A) Representação de Altimetria de Santa Leopoldina no programa
QuantumGIS. Relação de cores com altura: Variação de Amarelo 20m ao
Verde Escuro 900m e valores acima. Arquivos de base: Curvas de nível,
Sombreamento e Modelo Numérico de Terreno. Sistema de coordenadas:
SIRGAS 2000 UTM 24 S.
(B) Representação de Altimetria de Santa Leopoldina no programa SPRING
5.2.7. Relação de cores com altura: Variação de Amarelo 20m ao Verde
Escuro 900m e valores acima. Arquivos de base: Curvas de nível e Modelo
Numérico de Terreno. Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 UTM 24 S.
9 Padrão de três cores primárias classificadas em Vermelho, Verde e Azul.
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Fonte: THOME, 2015.

Mesmo utilizando comandos de MNT semelhantes, há
diferenças no produto final, com o QuantumGIS apresentando uma
representação qualificada pela sua capacidade de visualização de dados
e sistemas, interconectados simultaneamente, na multiplicação de
hillshade em MNT, para obter jogo de luz e sombra, e atribuir qualidade
tridimensional à visualização de altimetria e ter um maior gradiente de
cores. As duas representações permitem distinguir dois extremos no
relevo: cotas muito baixas e cotas muito altas.
Os mapas de declividade, redigidos em cores, evidenciam
as partes de terreno com igual declividade na área de estudo (são
identificadas quatro classes de declividade: de 0 a 10%, de 10% a 20%,
de 20% a 35%, maiores de 35%). Para estes mapas, tanto o QuantumGIS
quanto o SPRING utilizam o método de cálculo por graus. Entretanto,
o SPRING consegue, ainda, calcular a declividade por outro método,
a porcentagem. É também necessário o modelo numérico de terreno
para esta representação. Portanto, não é possível estabelecer um
procedimento comparativo, já que o QuantumGIS não possui a opção
declividade por percentagem.
Os mapas da exposição de vertentes, itens (A) e (B) da figura 5,
evidenciam as partes de terreno com igual exposição ao sol, presentes
na área de estudo. O mapa é realizado traçando, para cada ponto do
meridiano orientado a sul, a linha de inclinação máxima, orientada na
direção da cota decrescente. A cota do ângulo entre os dois segmentos
origina o valor de exposição (a cada 30º são identificadas classes de
exposição). As classes são coloridas de verde e azul, nas expostas
ao norte, e em amarelo e vermelho, nas expostas ao sul. As duas
representações operam por modelo numérico de terreno, sendo que o
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QuantumGIS possibilita a combinação do mapa de exposição com o
mapa de sombreamento, gerando uma visualização tridimensional em
que a cota zero possui cor branca. Classificando as áreas de encosta
é possível perceber quais áreas estão expostas e para quais direções
cardeais.
Figura 5 – Representações de Exposição de Vertentes de Santa Leopoldina
nas plataformas QuatumGIS e SPRING.

(A) Representações de Exposição de Vertentes de Santa Leopoldina no programa QuantumGIS. Valores em cor escura demonstram maior ou menor
exposições, sendo as classes em vermelho e azul, respectivamente. Arquivos
de base: Curvas de nível, Sombreamento e Modelo Numérico de Terreno.
Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 UTM 24 S.
(B) Representações de Exposição de Vertentes de Santa Leopoldina no programa SPRING. Valores em cor escura demonstram maior ou menor exposições, sendo as classes em vermelho e azul, respectivamente. Arquivos
de base: Modelo Numérico de Terreno. Sistema de coordenadas: SIRGAS
2000 UTM 24 S.
Fonte: THOME, 2015.

2 CONCLUSÃO
Conclui-se que os programas selecionados, QuantumGIS e
SPRING, correspondem ao procedimento metodológico da abordagem
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territorialista, tanto na seleção de dados quanto nos testes dos sistemas,
confirmando-se como ferramentas de documentação e representação
do patrimônio ambiental. Com efeito, os testes de mapeamento, com
os dois tipos de software, especificamente na interpolação de pontos
e cotas, para a criação do modelo digital de elevação, produzem
representação estruturada em complexa modelagem. O tratamento do
dado espacial oferece oportunidade analítica para a identificação de
padrões e tramas interpretativas do patrimônio ambiental.
Nos casos de Montelupo, e, principalmente, de Santa
Leopoldina, devido à sua alta declividade, à proximidade do ambiente
antrópico ao eixo principal do rio, conformando ocupação de encostas,
alerta para o risco ao patrimônio edificado e para a importância de
inclusão de parâmetros paisagísticos na gestão do patrimônio territorialpaisagístico.
O SPRING envolve diversas áreas temáticas e tem excelentes
competências para a produção técnico-científica, a partir de interface não
intuitiva comprovada nas possibilidades de interpolação, sombreamento
e exposição. Assim, a despeito de sua específica capacidade de leitura
em gradiente de cores, o programa apresenta interface apta ao manejo
de múltiplas temáticas, resultando em produção de mapas funcionais,
enquanto representação de processos ambientais e, sobretudo, sociais
e econômicos. O QuantumGIS, tendo uma interface amigável e
uma representação diversificada, possibilita, pelos mapeamentos
produzidos, uma representação de alta qualidade gráfica, decorrente do
agrupamento de dados, da capacidade de classificação da cor, fatores
de diferenciação se comparado ao SPRING.
Portanto, avalia-se, os dois programas apresentam funções
complementares para a produção e representação do território, obtendo
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tanto variabilidade de produção técnica, em ferramenta digital, quanto
leitura e representação complexa de dados. Entende-se, assim, os dois
programas podem ser utilizados em colaboração, valorizando, em cada
etapa, a potencialidade de cada tipo de software.
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Capítulo 6
Apropiación de La Plaza Central de Tegucigalpa, Honduras
Valeria Carbajal1

1 Introducción
Conocer la ciudad es pensarla como espacio social y simbólico,
vivido, percibido y apropiado por individuos y grupos diferentes,
en la construcción social y simbólica del espacio urbano, el espacio
público es un elemento fundamental para la organización urbana, ya
que en el lugar predilecto para el aglutinamiento social y de creación de
identidades, donde la sociedad se hace visible y es representada, donde
las relaciones de los ciudadanos y el poder se materializa, pudiendo
llegar a relatar la historia de la vida social de su ciudad (BORJA; MUXÍ,
2000). El uso y la apropiación de estos espacios públicos es uno de los
aspectos fundamentales para tener en cuenta en el estudio de la vida
cotidiana de las ciudades, sin embargo, muchas veces dejamos fuera
del análisis la relación psicológica-social que tienen las personas con
el espacio, es decir el vínculo que las personas establecen con estos
espacios, la interacción, valor, identidad y apropiación de las personas
con sus entornos.
Esta apropiación espacial varía de cultura a cultura, no se da de
la misma forma en las ciudades europeas que en las latinoamericanas, así
como, no es igual en todas las personas ya que, según su género, edad,
época, clase social o etnia, es vivida y percibida de forma diferente.
1 Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Espirito Santo;
e-mail: valeriavarbajal76@gmail.com
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(CARRION apud PINTO, 2016). Para Lefebvre (1971), la apropiación
espacial designa básicamente el conjunto de prácticas sociales que
confieren a un espacio determinado las cualidades de un lugar. La
apropiación exige en todo momento una producción, la necesidad y el
deseo de actuar sobre el espacio. Para alcanzar el objetivo del artículo
es necesario analizar las formas de apropiación de la Plaza Central de
Tegucigalpa, a partir de una muestra de opiniones de los usuarios por
medio de encuestas, para lo cual, precisamos acercarnos y explicar los
parámetros del modelo dual de apropiación de Pol.

2 MODELO DUAL DE APROPIACIÓN SEGÚN POL
Según el psicólogo ambiental y catedrático de la Universitat de
Barcelona Enric Pol (1996, 2002, 2004, 2005), la apropiación puede
realizarse por medio de dos componentes principales no excluyentes,
que son la apropiación por acción-transformación y la apropiación
por identificación, componentes que conforman su modelo dual de
apropiación del espacio. La componente acción transformación se
asemeja a una conducta territorial, en la que se desea dejar la impronta,
el ser humano se quiere ver proyectado en el espacio, mediante la
transformación del mismo. Para Korosec (apud POL, 1996) de la
conducta territorial se desprende la voluntad de manipular el ambiente
como una estructura más de poder, diferenciando la apropiación de la
territorialidad en que la segunda no incluye los procesos de cambio en
el individuo, así como la temporalidad y el análisis transcultural. (POL,
1996, 2002).
El segundo componente, la identificación o componente
simbólica, se comprenden los procesos simbólicos, cognitivos
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afectivos e interactivos, tanto evolutivos como estructurales, a través
de los cuales el espacio deviene lugar y se produce la identificación
de la sociedad con su entorno. Los procesos interactivos dentro de la
componente simbólica nos van a remitir a la personalización, es decir
a la transformación, adaptación y organización espacial, dotando al
entorno de un significado, surgiendo un significado de la interacción,
que el lugar tiene un sentido dado por la sociedad al construirlo,
pero que toma su significado final en la interacción, son los aspectos
interactivos que actúa de eje y nexo entre los procesos relacionados con
el surgimiento de significados y manifestaciones del comportamiento.
(POL, 1996, 2002).
Entre estos dos componentes de la apropiación, es decir la
acción- transformación y la componente simbólica-identificación,
existe una secuencialidad, en una primera fase tiende a prevalecer la
conducta de impronta, de modificación, de adaptación del espacio
dotándolo de un significado para la sociedad, en una segunda fase el
sujeto, la sociedad tiende a identificarse con la significación creada en
la primera fase, tiende a preservarla, a resistirse a su transformación, en
tanto le confiere una identidad, una referencia social y espacial. Estos
dos componentes conforman un proceso cíclico continuo, presente en
todo el ciclo de vida de las personas, si bien según la etapa o el estadio
puede primar más uno que el otro. (POL, 1996, 2002). En cuanto a la
apropiación del espacio público por parte de la sociedad, se da más
sobre la componente de identificación, ya que ejercer transformaciones
del espacio es casi imposible, con excepción de las transformaciones
efímeras como intervenciones urbanas y grafitis. La apropiación por
acción-transformación formalmente sólo se puede dar por los gestores
urbanos, la administración pública, asociaciones vecinales, sindicales y
de otro tipo. (POL, 1996, 2002).
108

3
CARACTERIZACIÓN
URBANA
HISTÓRICO DE TEGUCIGALPA

DEL

CENTRO

La ciudad de Tegucigalpa fue establecida a finales del siglo XVI
surgiendo bajo las políticas expansionistas de España y su tentativa de
encontrar metales preciosos en la región, bajo los principios estéticos
y organizadores importados de la ciudad ideal de los europeos,
desplazando y desapropiación de su identidad a los nativos asentados
originalmente en las orillas del río Choluteca - actual área del centro
histórico de Tegucigalpa-, que junto a la ciudad de Comayagüela desde
1880 forman el Distrito Central y capital de Honduras. Hasta el año
1950 no había sufrido grandes modificaciones en cuanto a su estructura
y patrones de vida urbana, pero en este periodo comienza a perder
su componente minero como dinámica económica. El crecimiento
poblacional, la expansión geográfica, la concentración de pobreza,
el crecimiento y expansión comercial, la fragmentación urbana y
segregación espacial son solo algunos de los cambios urbanos que ha
experimentado el Distrito Central, que:
[...] se debe en gran medida al proceso de
modernización que va a sufrir el estado hondureño
durante el periodo de va de 1949 a 1963, cuando se
crea todo un aparato institucional gubernamental
que sirve de expansión del capitalismo,
principalmente en el agro. La capital se convierte
en la sede del gran empleador estatal, al crearse
una serie de instituciones de carácter económico,
administrativo y social, hecho que contribuyó a la
configuración del espacio urbano de Tegucigalpa
y Comayagüela. (CABALLERO, 2007 apud
ZELAYA, 2009, p. 63).
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Ya para 1970 la ciudad comienza a experimentar grandes
transformaciones, se comienza a expandir sin planificación bajo el
principio de zonaje o zoning “...Dejar dominar la voluntad capitalista de
dividir la ciudad tradicional y construir nuevas zonas, que corresponden
a la división del trabajo…” (FRAMPTON apud PINTO, 2016), además
de que este proceso de industrialización impulsó la migración interna
de las personas del campo a las áreas urbanas, según Zelaya (2009) más
del 27 % de la población residente en el DC procede del interior del
país, debido a la falta de empleo estable en el área rural.
Con la expansión urbana que se dio en esta época, el núcleo
población de Tegucigalpa, que era la totalidad de la ciudad hace un
tiempo atrás pasó a ser llamado centro histórico, comúnmente se ha
llamado centro histórico a los asentamientos y áreas urbanas, que
habían sido tiempo atrás la totalidad de la ciudad, área que se formó
antes de la expansión urbana que implicó la etapa de surgimiento y
consolidación de la ciudad capitalista del siglo pasado con su proceso
de industrialización. En su definición o concepto simbólico, se han
tenido dos elementos para denominarlo centro histórico, por una parte,
su ubicación espacial en el sentido urbano y por otra, su temporalidad
en su sentido histórico (ZELAYA, 2009).
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Figura 1 - Expansión urbana del Distrito Central, Tegucigalpa Comayagüela.

Fuente: Imagen base (TEJADA, 2013). Modificación (la autora, 2017).

Uno de los elementos más importantes de los centros
históricos lo constituyen los espacios públicos, puntos de encuentro
de la población que a su vez son elementos referenciales de la ciudad
a partir de los cuales se organiza la vida colectiva y la ciudad misma,
incluso para Borja “La historia de la ciudad es la de su espacio público”
(2000, p. 09).
El Centro Histórico, como espacio público es el
lugar donde la sociedad se visibiliza y se representa
[…] porque es el lugar de mayor disputa, tanto del
poder simbólico del que es portador como de las
políticas de modernización del estado, entre lo
público y privado. No existe otro lugar en la ciudad
tan disputado, porque los sujetos patrimoniales
se confrontan y se enfrentan construyendo
ciudadanía. (CARRION, 2005, p. 93).
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El centro histórico de Tegucigalpa al conservar un conjunto
con exponentes de la arquitectura barroca o colonial de los siglos
XVIII, XIX, y de la arquitectura historicista o republicana del siglo
XIX, fue declarado monumento nacional por medio del acuerdo
número 527, emitido por medio del Instituto Hondureño de Cultura y
Turismo, el 20 de diciembre en el año 1994. (ZELAYA; PINTO, 2010,
2016). Con la creación del reglamento del manejo del Centro Histórico
del Distrito Central en 2008, se establecen los niveles de actuación
en los edificios y espacios públicos declarados como patrimonio,
establecido por el nivel de valorización que tiene cada edificio en el
inventario de las edificaciones del CHDC. En el caso de los espacios
públicos patrimoniales de Tegucigalpa, se establece en su mayoría una
categorización de C y D, significando esto un grado de protección
ambiental, permitiéndose en ellos la rehabilitación, la eliminación
parcial, conservando su integración original, teniendo una integración
volumétrica con el conjunto urbano circundante.
Para 1970 se pone en ejecución el primer intento de planificación
urbana con el Plan de Desarrollo Urbano: Metroplan, donde se
peatonaliza las calles adyacentes a la Plaza Central, Calle peatonal o
Paseo Liquidámbar, que con el tiempo fue apropiada por vendedores
formales e informales, que expandieron sus ventas a la Plaza Central.
Sin embargo, estos vendedores fueron desplazados por medio de la
aplicación de la ley de protección del patrimonio cultural de la nación,
ley de municipalidades, ley de policía y convivencia social, que no
permite la presencia de los comerciantes en la zona, reubicando a estos
en el mercado la Isla. (EL HERALDO, 2017).
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4 LA PLAZA CENTRAL DE TEGUCIGALPA

4.1 Apropiación de la plaza central de Tegucigalpa
La Plaza Central de Tegucigalpa, también conocida como
Parque Central, Parque Morazán y antiguamente como Plaza Mayor, está
ubicada en el barrio el Centro en el Centro Histórico de Tegucigalpa,
frente a la catedral de San Miguel Arcángel, colindando en el Norte con
la Avenida Cristóbal Colon, al Sur con la Avenida Miguel Cervantes, a
su Oeste con el edificio de La Dirección Nacional de Ingresos, paseo
Liquidámbar, Burger King y Little Ceasars y a su Este con la Catedral
y la Curacao; tiene un área de 6,984.69 m2, que al momento de su
fundación en la época colonial tenía una forma rectangular, pero con
sus varias transformaciones y adiciones de área obtuvo una forma de
polígono irregular.
La apropiación del espacio americano por parte de los
españoles comenzó con la creación de la plaza mayor, elemento central
y característico de las nuevas ciudades coloniales, en 1578 la plaza
mayor de la entonces Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa
se implanta bajo los conceptos de las leyes para la América Latina de
Felipe II de 1573 o las llamadas Leyes de Indias, en la que se tiene un
prototipo de espacio a ser reproducido en todas las fundaciones de
ciudades españolas (CASAR PINAZO, et al. 1898). La idea de espacio
público en el periodo colonial era la de seguridad y control, para los
españoles era importante regular el tiempo que ordenaba la vida y
prácticas sociales de sus pobladores, así como tener el control respecto
a las conductas de sus habitantes (AZOCAR, 2017). La Plaza Central
de Tegucigalpa para el periodo colonial tenía como principal función
113

el realizar las concentraciones de feligreses para los eventos religiosos,
conmemoraciones y celebrar acontecimientos públicos, La plaza mayor
de Tegucigalpa pasó a ser la centralidad administrativa de la ciudad, “[...]
allí se cruzaban en sus vidas diarias peninsulares e indígenas; negros y
mestizos; el comercio y la vivienda; el cementerio y los huertos […]”
(CARABALO apud ZELAYA, 2009, p.13).
Sabemos que a pesar de las prácticas exclusionistas y
segregacionistas del espacio público desarrolladas por los españoles,
por el día la plaza mayor sería mayoritariamente de uso de los mestizos
y nativos, ya que en ella se situaba el mercado de la ciudad, donde
vendían productos a las familias criollas y blancas. (HUNT apud
ALEDO TUR, 2000). La división de la sociedad hondureña en grupos
diferenciados desde el punto de vista étnico, cultural y económico
imposibilitaba especialmente a los grupos más marginados, nativos y
negros, que se diera una apropiación de este espacio público, ya que
el uso y ocupación de este espacio, no generaba la sensación de lugar
propio.
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Figura 2 – Plaza Central de Tegucigalpa

Fuente: Fotografía satelital Google mapas. Fotografía aérea (BID, 2017).
Figura de la Plaza Central (la autora, 2017).

En la Plaza Central podemos encontrar la estatua ecuestre del
general y héroe centroamericano, el general Francisco Morazán, así
como cuatro estatuas de mármol de carrara con forma de diosas griegas
que representan las cuatro estaciones, realizadas por el escultor italiano
Francisco Durini (TORRES, 2012). Monumentos que según Fonseca
(apud TORRES, 2012) se encuentran desde 1883, durante el mandato
del presidente Soto, año en que todas las antiguas plazas coloniales de
la ciudad fueron renovadas llenándose de estatuas clasicistas, bustos de
héroes, de kioscos y fuentes.
La introducción de la arquitectura neoclásica e historicista fue
un tanto tardía en Honduras, pero que sirvió de lenguaje para las élites
desde el periodo nacionalista hasta el periodo de dictadura del general
Carias, este estilo tuvo un gran significado en el espacio, demostrar la
ruptura total con el pasado colonial durante el nacionalismo y liberalismo,
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y el deseo de modernidad, embellecimiento e higienización urbana
durante el cariato. Sin embargo, esta nueva simbología arquitectónica
solamente fue apropiada por las elites de la ciudad, ya que este esfuerzo
por la monumentalidad buscaba dar una imagen de prosperidad y
progreso, frente a una realidad de gente pobre y oligarquías mediocres
(NAVARRETE, 2008).
Para el periodo del alcalde Henry Merriam en 1975, fue añadida
un área a la plaza, donde antiguamente se ubicaban los parqueos de taxis
frente a la avenida Cristóbal Colon. La última gran transformación de la
Plaza Central se dio en 2005, luego de no tener ninguna transformación
desde la intervención de Merriam, la plaza que ahora se divide en dos
espacios, la primera con una organización y estructura espacial de
parque, se ubica frente a la Catedral, donde se colocó una fuente, que
según Torres “en los primeros años de uso fue muy bien acogida por
los ciudadanos quienes la convirtieron en una fuente de los deseos pero
que para el 2010 se encuentra en desuso[...]” (TORRES, 2012) en la
actualidad, la fuente fue demolida para colocar bancas.
El segundo espacio, frente a la avenida Cristóbal Colon tiene
una morfología más parecida a plaza, en esta área se diseñó un anfiteatro
o concha acústica para eventos artísticos y culturales, actividad que,
desde antes de la fundación de la Banda de los Supremos Poderes,
creada por el estado en 1896 para alegrar las tardes de domingo en el
Parque Central, tiene gran importancia. La banda interpretaba por lo
general música clásica europea, amenizando representaciones públicas
relacionadas con festividades religiosas y populares. Según Barahona
(2014) el espectáculo musical dejaba al descubierto la segregación que
se daba en la apropiación de estos espacios públicos, por parte de la elite
y la mayoría de la población con bajos recursos, así como la población

116

urbana originaria y la reciente población rural que emigró a la ciudad
con sus tradiciones.
La concha acústica se inaugura en el 2014 como una colaboración
de la Alcaldía Municipal del DC junto con la embajada de España
en Honduras por medio de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo, para la ocasión también se agregaron
una oficina de información turística, camerinos y baños para uso de los
participantes de actos artísticos y culturales. (LA TRIBUNA, 2014). En
esta segunda área también se encuentra un pequeño techado donde se
ubican los limpiabotas, personajes que se han aglomerado en la plaza
central por muchas décadas.
Figura 3 - Transformación de la Plaza Central de Tegucigalpa.

Fuente: (la autora, 2017).
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4.2 Estudio de caso: la plaza central de Tegucigalpa según los
parámetros de apropiación de Pol
Con base en la revisión de la información obtenida en el
estudio de caso de la Plaza Central de Tegucigalpa, por medio de
encuestas con los usuarios del espacio, se hace un análisis orientado
a identificar los procesos de apropiación del espacio según el modelo
expuesto por Pol, el modelo dual de apropiación del espacio, de esta
forma se contemplaron la existencia de elementos que conducen a la
dialéctica del contexto actual sociocultural con los procesos históricos
de apropiación, lo que nos ayuda a entender por qué la plaza Central de
Tegucigalpa constituye un paradigma dentro de los espacios públicos
patrimoniales de la ciudad. Es así cómo se identifican los principales
significados y valores atribuidos a la Plaza Central de Tegucigalpa,
significados desarrollados por medio de la acción- transformación e
identificación simbólica del espacio.
Según los datos analizados de las encuestas podemos apreciar que
la mayoría de personas que hacen uso de la Plaza Central de Tegucigalpa
se encuentran entre los 30 y 60 años -pregunta 1-, predominando en este
grupo, las personas entre 50 y 60 años, lo que podría denotar según los
parámetros de Pol (1996, 2002), que la apropiación de estas personas por
la plaza Central se inició en el periodo de infancia de estas, es decir en
la década del 70, que era el periodo en que el centro histórico aún era el
núcleo o la totalidad de la ciudad y esta apropiación fue desarrollándose
por identificación durante todo el periodo de crecimiento de estas
personas, es decir el periodo en que la Plaza Central no tuvo ninguna
transformación significativa [1977-2005].
Esto explica porque estas personas fueron las mismas que
ante la pregunta de qué tipo de modificación desearían en la plaza –
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pregunta 12 –, optaron por que solo se hiciera una intervención de
mantenimiento y conservación, y no de rehabilitación o sustitución, lo
que para Pol significa que una vez que este “espacio está organizado y
apropiado, es muy difícil modificarlo o acceder a su transformación”
(POL, 2002, p.02).
En las fases de la apropiación, en un primer
momento domina la acción-transformación del
espacio y como en una segunda fase, cuando el
espacio ya ha adquirido las características de
personalización y significación, se desarrolla una
tendencia a la resistencia al cambio, una resistencia
a la pérdida de la identidad del lugar. El sujeto se
reconoce en espacio apropiado y cambios en este
espacio podrían afectar la propia auto identidad
del sujeto [...] se da una identificación con aquello
que ayuda a mantener la propia identidad. Es decir,
se da una resistencia al cambio, especialmente
en las personas de más edad [...] en las que la
necesidad de puntos de referencia fijos, familiares
y constantes, que les permitan mantener sus
hábitos y sus valores, prima incluso sobre mejoras
en los niveles de cuidado y de calidad del entorno.
(POL, 2002, p. 02).

La mayoría de personas encuestadas no opuso resistencia a que
la plaza fuera modificada, pero a un grado mínimo, es decir con un
grado de intervención de conservación, exigiendo en su mayoría bancas
para sentarse, en menor medida las personas pidieron el restaurarla con
modificaciones más fuertes en su organización espacial o funcional,
notando que este tipo de modificaciones es más exigida por personas
más jóvenes, en las que quizás la apropiación por simbolismo aún se
encuentre en una etapa muy temprana, y según Pol (1996) las continuas
modificaciones que la plaza ha tenido – 2005, 2014, 2017 – en ese
proceso de apropiación hace más difícil el apropiarse y estabilizarse en
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el lugar. Se pudo analizar también que las personas adultas mayores,
principalmente jubiladas y los jóvenes estudiantes entre 15 y 30 años,
son el segundo grupo que más utiliza la plaza central, utilizando la plaza
principalmente como un lugar de encuentro.
Otro aspecto interesante que se obtuvo de las encuestas con los
usuarios de la plaza, es que la mayoría de usuarios no viven en el barrio
el Centro – pregunta 4 – ni en el Centro Histórico, sino que en barrios
fuera del perímetro denominado histórico, lo que rectifica el alto valor
que tiene la plaza a nivel de ciudad, sin embargo dentro de los usuarios
de la plaza que viven en el centro histórico se apreció un mayor grado
de apropiación, En gran medida facilitado por un fuerte nivel de control
social y de protección de lo que consideran suyo, al ir más allá de las
preguntas de la encuesta, mostrándose más emocionados y críticos al
momento de ser abordados, cabe destacar que la mayoría de usuarios
de la plaza que viven en el centro, tienen más de 20 años viviendo en el
área histórica – pregunta 5 –, lo que viene a descartar esa imagen social
de que la población del centro quiere abandonar el barrio, por ser una
zona degradada.
La frecuencia con la que estas personas usan la plaza central
-pregunta 7- es de muy frecuente, teniendo un alto margen de diferencia
con las personas que solo la visitan algunas veces o frecuentemente, sin
embargo la actividad que se realiza con más frecuencia es la de transitar
a pie, lo que nos muestra que además de ser un espacio de encuentro,
también la plaza central cumple la función de espacio de paso, al estar
conectado con el paseo Liquidámbar, oficinas públicas y puntos de
transporte público. La segunda actividad es la de trabajar en la plaza
central, ya sea repartiendo publicidad comercial, vendiendo productos
de alimentación y productos de comercio informal.
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Otras de las actividades que con mayor frecuencia se realizan en
la plaza central son el encontrarse con las amistades y en menor medida
los eventos culturales.
Los principales usuarios son personas que se encuentran
trabajando tanto en la empresa privada y en el sector público, este tipo
de usuarios son los que realizan las actividades de trabajar o transitar
por la plaza, en el caso de las personas que trabajan en la plaza, el
periodo que suele pasar en ella es de una jornada completa – 4 horas –
a todo el día, luego podemos ver que los estudiantes y en menor grado
los jubilados acostumbran usar la plaza para reunirse, teniendo una
media de 1 a 3 horas para estar en este espacio. La población encuentra
que el estado del mobiliario de la plaza se encuentra de malo a muy mal
estado -pregunta 13 a-, lo que podría influenciar que muchas personas
solo usen la plaza de paso y no en mayor medida como espacio de
reunión, recreación o descanso. La accesibilidad a la plaza central –
pregunta 13 d – arrojó datos interesantes, ya que a diferencia de lo que
normalmente se piensa, la población que usa la plaza central percibe
que la accesibilidad a ella es muy buena.
En cuanto a la riqueza arquitectónica – pregunta 13 f – se
encontró que muy pocos ciudadanos saben sobre el valor patrimonial
del espacio al calificarlas de muy malo y regular, esto explica el poco
impacto que han tenido algunos programas para concientizar o
promover conductas de valorización por el patrimonio de la ciudad,
-EDUCA, Mujeres en las Artes, Secretaría de Turismo, Gerencia
del Centro Histórico del Distrito Central- ya que estos programas
acostumbran a potenciar el conocimiento y el nombre de los edificios
inventariados, que generalmente van orientados a las escuelas o turistas.
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[...] la información y el conocimiento no
garantizan en absoluto un cambio de actitud ni
de comportamiento. El proceso es mucho más
complejo [...] debería […] potenciar la apropiación
del entorno, el sentimiento de pertinencia. Ello
tiene implicaciones profundas que van más allá
de cuestiones de actitudes, de representaciones
sociales o gestión del entorno. (POL, 1996, p. 39).

Al evaluar la apropiación de la plaza como espacio de
diversidades y práctica de la ciudadanía, hubo un contraste muy marcado
de opiniones, por una parte pudimos ver que al responder a la pregunta
de cómo influyen las manifestaciones y protestas en su permanencia
en la plaza, - pregunta 13 i – un 32.5% de los encuestados respondió
de muy malo y un 25% respondió que era muy bueno, teniendo una
mayoría de personas que trabajan para el sector público por el muy
malo y personas que trabajan para el sector informal o individual por
el muy bueno.
La apropiación de la plaza por grupos excluidos socialmente
como indigentes, drogadictos, prostitutas y comerciantes informales
supone en la mayoría de entrevistados un obstáculo para que la plaza
sea un lugar de convivencia, evidenciando que la percepción que
se tiene de los espacios públicos es de ser un espacio destinado “a
ser usado pacíficamente por los grupos sociales que atienden a los
comportamientos cívicos dominantes; donde no surge el conflicto,
donde la alteridad, no está presente.” (CALERO; ACOSTA; ARMAS,
2014, p. 01) que se planifica para ser un espacio exclusivamente para
el confort urbano de grupos tradicionales y no para los grupos más
desfavorecidos, que normalmente son excluidos de las decisiones
urbanas.
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5 CONCLUSIONES
Se logró identificar bajo los parámetros expuestos por Pol,
que existen 5 principales formas de apropiación diurna de la plaza
central de Tegucigalpa: Lugar de reunión por adultos mayores, lugar de
aglomeración ciudadana, lugar de actividades comerciales informales y
lugar de actividades culturales frecuentes.
Dentro de estas formas de apropiación del espacio, la utilización
como lugar de aglomeración ciudadana no genera en los usuarios el
fenómeno de identidad o significado al lugar, en cambio la identidad y el
apego de los usuarios que utilizan la plaza central de Tegucigalpa como
lugar de reuniones por adultos mayores y actividades culturales genero
mayores niveles de identidad y significado por el lugar, esto se debe a
que las actividades de aglomeración no generan vínculos suficientes
entre los usuarios y el espacio, relacionándolo principalmente por ser
un lugar transitorio entre trabajo- transporte- casa-, para estos usuarios.
La actividad de comercio informal a pesar de no tener
condiciones adecuadas en cuanto a mobiliario para ejercer estas
actividades represento en los comerciantes o trabajadores un gran nivel
de identificación con el lugar, ya que los usuarios que trabajan en la
plaza central de Tegucigalpa han incorporado a su rutina diaria el uso
de este espacio, aumentando este sentir debido a las continuas luchas
con la policía por la apropiación de este espacio público.
Los pocos niveles de apropiación percibidos en la población
más joven se relacionan directamente con el hecho de que este nicho
de la población, la que no vive en el centro histórico, no tiene necesidad
de visitar el centro histórico, esto se debe a la vocación del uso de suelo
actual del área central, que tiene predominancia comercial y de oficinas
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públicas, a esto se le suma el hecho de que en los últimos años se han
realizado muchas remodelaciones en la plaza central, en las cuales no
se ha tomado la opinión y necesidades de este sector de la población,
lo que ha dificultado que se genere un uso frecuente de estos usuarios,
interfiriendo en la generación de apropiación por el lugar, por otra
parte, los jóvenes que viven en alrededores del centro histórico, realizan
una apropiación de lugar como punto de encuentro al salir de la escuela
o colegio, sin embargo esta apropiación es solo transitoria, por lo que
no genera vínculos fuertes con el lugar.
La plaza Central de Tegucigalpa representa ser un paradigma
dentro de los demás espacios públicos patrimoniales del centro histórico
de Tegucigalpa, que en general tienen una situación de abandono y
poca apropiación, debido al gran caudal de valores heredaros del
pasado, esto quiere decir, que en la memoria colectiva de la ciudad aún
se identifica a la plaza central como lugar centralizador de variadas
actividades, cumpliendo así con una función de uso metropolitano y
no exclusivamente de uso vecinal como podría pasar con los demás
espacios públicos patrimoniales, atrayendo principalmente personas
que no viven en el centro histórico. La plaza central de Tegucigalpa tiene
un alto potencial para ser un lugar de convivencia ciudadana diversa,
sin embargo, la falta de políticas que fomente, preserve y respete esta
diversidad y singularidad espontanea, restringen su uso democrático.
Si es bien cierto, las últimas transformaciones de la plaza central
de Tegucigalpa- la construcción de la concha acústica y el incorporar
algunas bancas-, han ido regenerando poco a poco la reconquista
del espacio público en el centro histórico, es pertinente que en estas
transformaciones se tome en cuenta la salvaguarda y conservación
de los valores que han generado una resistencia en la población más
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antigua, evitando disolver la identidad que estos han relacionado con
este espacio público patrimonial.
Las nuevas políticas en materia de intervenciones en los espacios
públicos patrimoniales en el centro histórico de Tegucigalpa por parte
de la Alcaldía municipal del Distrito Central debe realizar una lectura
e interpretación previa de los valores patrimoniales, históricos, sociales
y culturales que poseen estos espacios, al mismo tiempo que dotar de
una oferta complementaria y de servicios adecuada a las demandas
exigidas por la mayoría de la sociedad tegucigalpense contemporánea,
para que verdaderamente el espacio público sea apropiado y accesible a
la mayoría de la población evitando la exclusión en su uso para ciertos
grupos de la población.
Las políticas urbanas en cuanto a remodelación, revitalización o
cualquier transformación de la plaza central de Tegucigalpa deben ante
todo imponer el deseo de todos los individuos de la sociedad, leyendo
las actuales dinámicas de convivencia y conflictos que se desarrollan en
este espacio público patrimonial, este factor es de vital importancia para
facilitar y no dificultar más aun la apropiación de este espacio por todos
los colectivos que hacen uso de ella. La puesta en valor solo puede
llevarse a efecto dentro de un marco de acción planificada, donde el
estudio de los nuevos usos y funciones sea compatible, con la adecuada
conservación y su perdurabilidad de los valores ya impregnados en los
espacios públicos patrimoniales.
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Capítulo 7
Memória e Herança Arquitetônica para Cuiabá: de Casa
Mansur a Kotinha
Ricardo Silveira Castor 1;
Thaiz Freitas Pessoa 2;
Gabriel Alves R. Dos Santos 3;
Louhanna Acioly Wanderley 4

1 Introdução
A cidade de Cuiabá foi fundada em 1719 por bandeirantes
paulistas em busca de pedras preciosas. O centro histórico da cidade
ainda preserva marcas do urbanismo colonial e da arquitetura dos
séculos 18, 19 e 20. Entre seus principais monumentos encontra-se
o sobrado da antiga Casa Mansur, um edifício de paredes de taipa de
pilão, cujas fachadas possuem aspectos da arquitetura eclética do século
19 e um interior drasticamente reformulado no final do século 20 com
elementos de linguagem contemporânea.
Atualmente, o sobrado abriga a Kotinha Aviamentos, uma
das mais antigas lojas do centro da cidade. Foi em virtude dessa nova
proposta que o casarão recebeu um ousado projeto de requalificação
1 Professor Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT); e-mail: ricardo.scastor@gmail.com
2 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de Mato Grosso
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interna que, após alguns obstáculos, foi implantado e até hoje se destaca
em meio aos outros imóveis da cidade.

2 LOCALIZAÇÃO
As águas do Córrego da Prainha, hoje canalizado sob a avenida
de mesmo nome, já não banham o centro histórico da cidade erguida
às suas margens, a partir do início do século 18. Foi nas barrancas desse
histórico afluente do rio Cuiabá que bandeirantes paulistas encontraram
grande quantidade de ouro, ergueram as primeiras construções do
então arraial de Cuiabá e desencadearam os surtos migratórios que o
expandiram e consolidaram nas décadas seguintes. Morto e enterrado
nos anos 1960, o córrego da Prainha não se faz mais presente na
paisagem urbana da capital mato-grossense. O curso sinuoso do seu
antigo leito, contudo, sobrevive no desenho ondulante da moderna
artéria viária implantada sobre ele. É elucidativo o contraste entre a escala
tradicional do centro histórico cuiabano e o trânsito pesado da avenida
da Prainha que o ladeia. Nota-se, afinal, uma certa correspondência
ou paralelismo entre as curvas da referida avenida de fundo de vale e
os desenhos suaves dos calçadões, vielas e becos estreitos do conjunto
tombado, sobretudo das três vias que estruturam o tecido antigo: as
outrora denominadas Rua de Baixo, Rua do Meio e Rua de Cima.
Vê-se que o soterramento do córrego fundador da cidade não
apagou por completo a memória de seu papel histórico, enquanto
condicionante geográfico do traçado viário do entorno. Mais que isso,
o resultante choque entre os lados modernos e antigos desse cenário
urbano só faz reforçar a lembrança dessa perda, denunciando-a por
assim dizer. Tal como a Prainha, as mencionadas vias estruturantes do
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centro histórico de Cuiabá foram alvo da sanha modernizadoras que
assolou a cidade na segunda metade do século 20. Mais uma vez, podese dizer que tais “renovações” não lograram anular a historicidade
do conjunto renovado. Em meio a um conjunto arquitetônico
parcialmente descaracterizado, tais ruas preservam seus traçados
originais, remanescentes da antiga Villa Real do Senhor Bom Jesus de
Cuiabá. Típico arruamento de origem portuguesa, as vias históricas
de Cuiabá acomodam-se ao relevo local e ao curso da Prainha com
largura variável determinada por edificações geminadas, alinhadas à
testada do lote. De acordo com Freire (1997, p. 2-70), vários sobrados
foram construídos nessas ruas ao longo do século 19: “Esses sobrados
têm em comum a simplicidade de suas fachadas, independente do grau
de elaboração de seus adornos; o uso de grades de ferro batido na
parte superior, algumas com desenho muito elaborado; as vidraças nas
janelas”.
E assim permanecem até hoje, malgrado a progressiva
substituição dos prédios que a delimitam no passado, por construções
modernas de reduzido valor arquitetônico.
A antiga Rua de Baixo (atual Galdino Pimentel), por exemplo,
testemunhou a destruição de prédios históricos como o do jornal “O
Momento” e o Hotel Esplanada (MENDONÇA, 1978), mas permanece
reconhecível no curvado alinhamento das fachadas, modernas e antigas,
que hoje a delimitam. Portanto, as contrastantes intervenções ao longo
da rua de Baixo ferem a integridade do tecido colonial, mas estão longe
de anular a peculiaridade do seu desenho de origem luso-brasileiro.
Numa escala menor, repete-se aqui uma situação de contraste urbano
entre espaços modernos e antigos em que, felizmente, os primeiros
permanecem ainda estão subordinados aos segundos. Assim, prevalece
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nessas vias públicas o ritmo e a escala ditados pelo patrimônio antigo,
cujas lacunas o contraste com a modernidade tende a reforçar.
Compreende-se que, apesar das adulterações arquitetônicas, estas
vias fazem parte atualmente do Conjunto Arquitetônico, Histórico e
Paisagístico de Cuiabá, tombado pela União Federal no ano de 1992.
A história de uma das mais valorosas construções históricas
de Cuiabá, situada justamente na Rua de Baixo, que tenha algo a
acrescentar sobre as implicações, na escala arquitetônica, desse
processo de renovação destrutiva do patrimônio histórico da cidade.
Veremos que as obras de reforma no sobrado da antiga Casa Mansur
ao mesmo tempo que comprometeram a integridade da obra, acabaram
por reforçar a historicidade daquilo que dela restou.
Imagem 01 – Implantação e Situação do Imóvel.

Fonte: Google Earth (com edição dos autores)
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3 HISTÓRICO DO IMÓVEL
O casarão em questão, ganha fama e tem sua história relatada
no período em que a família síria residiu na casa, desde meados da
década de 1910 até início da década de 1990, até ser adquirida pelo atual
proprietário Ozair Bezerra. Qualquer tentativa de datar o momento
em que o imóvel fora construído seria apenas um palpite, uma vez que
grande parte do conjunto tombado carece de estudo e informações
documentadas para que se possa afirmar o ano em que aconteceu.
Contudo, sabe-se que a casa não fora construída pelo imigrante
sírio Calil Mansur Bumlai. Porém, a presença de ferro forjado nas
bandeiras, material recorrente na arquitetura eclética que não condiz
com o período colonial, e inclusive as iniciais do patriarca e a data de
aquisição do imóvel - CMB, 1917- são vestígios da intervenção realizada
pela família.
No ano de 1917, Calil Mansur adquiriu o imóvel para abrigar a
sua residência e a Casa Mansur, loja de tecidos e calçados, que emprestou
o nome ao edifício durante quase um século. A loja se localizava no
térreo, onde dividia espaço com o primeiro restaurante árabe da cidade,
propriedade da mesma família, denominado Kibelândia.
O sobrado permaneceu em poder desta família até a aquisição
o Sr. Ozair Bezerra que pretendia abrigar a sua já conhecida loja de
aviamentos, denominada Kotinha. Para isso, ele confiou essa missão
ao arquiteto Evaldo Corrêa do Nascimento, responsável pelo primeiro
projeto de reforma do casarão, que fora aprovado em agosto do ano
de 1992. Contudo, a obra seria embargada tempos depois, conforme
relato feito em entrevista realizada com o proprietário, dentre outros
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fatores, devido à derrubada de algumas paredes de taipa pertencentes
ao casarão.
Diante disso, Ozair Bezerra optou por delegar a responsabilidade
de um novo projeto ao arquiteto Estevão Manoel Alves Corrêa,
conhecido na época por algumas obras de restauro em Patrimônios
Arquitetônicos na capital mato-grossense, como a Igreja Nossa Senhora
do Rosário, além da Igreja Nosso Senhor dos Passos, ambas situadas
próximas a então conhecida Casa Mansur.
Formado pela Universidade de Brasília, Estevão Alves já
havia tido contato com preservação e restauração de patrimônio
em seu Trabalho Final de Graduação, o qual tinha como objeto de
estudo o Centro Antigo de Cuiabá, que deu início à sua contribuição
para a Instrução Normativa vigente no Centro Histórico de Cuiabá.
Tal característica, juntamente com sua personalidade e crenças, pode
ter influenciado a proposição de um projeto inovador não somente
à época, mas também nos dias atuais, que se baseava no contraste e
distinguibilidade de materiais e linguagem arquitetônica entre o interior
e o exterior. Tal irreverência se reflete na dificuldade em aprovar o
projeto no IPHAN-MT, onde o arquiteto teve que recorrer ao IPHAN
de Brasília para que pudesse consegui-lo. No final de setembro de 1993,
pouco mais de um ano que o primeiro projeto de reforma fora iniciado,
Estevão Manoel Alves Corrêa consegue a aprovação do projeto
executado com algumas restrições e imposições dadas pelo órgão.
Ainda, o atual proprietário, posteriormente adquiriu dois
imóveis localizados no terreno dos fundos da antiga Casa Mansur,
que fora desmembrado no passado, e com isso os conectou para
expandir sua loja. Atualmente, a loja possui duas fachadas: a principal,

133

na Rua Galdino Pimentel, e outra na Rua Ricardo Franco, a antiga
Rua do Meio.
Imagem 02 – Prancha com Planta Baixa e Cortes do Projeto de Reforma

Fonte: IPHAN - MT

4 CARACTERIZAÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1 Antes da reforma
A fachada da antiga Casa Mansur é dotada de seis portas
dispostas simetricamente e encimadas por um número igual de janelas,
com gradis em ferro fundido. Ao longo de toda sua extensão, há um
embasamento desenhado em forma de um alicerce de pedras, e doze
pilastras de formato trapezoidal, com a base mais estreita que o topo.
As bandeiras, dotadas de ferro forjado, juntamente de seu fechamento
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em madeira e vidro, possuem formato de arcos e triângulos, são
ligadas em uma espécie de entablamento que repete seus perímetros.
Tal composição está associada ao estilo neoclássico, devido às suas
proporções e simetria, revestido com o tratamento estético eclético.
Essa reformulação é possível de ser observado em edifícios do período
colonial que tiveram suas fachadas remodeladas no século 19.
Contudo, informações a respeito da construção e/ou reforma
da fachada são escassas, nos restando apenas o testemunho obtido
através de uma foto obtida no Museu de Imagem e Som de Cuiabá
(MISC), datada do início da década de 1950.
Imagem 03 – Comparação entre a fachada da Casa Mansur e da Kotinha
Aviamentos
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Fonte: foto superior: MISC (sem data) / foto inferior: acervo dos autores
(2017).

Não há, por sua vez, nenhum documento conhecido que descreva
as configurações internas do edifício anterior à reforma. As informações
a esse respeito foram obtidas por meio de entrevista realizada com
Benedito Mansur, em 2016, um antigo morador do casarão, neto de
Calil, que muito contribuiu no processo de levantamento histórico
da edificação, a partir de sua memória enquanto morador e leigo nos
aspectos arquitetônicos e materiais desse importante patrimônio.
O primeiro pavimento, como já dito anteriormente, era dividido
em duas residências, sendo uma delas a antiga moradia da família de
Benedito, quando criança, e a outra a residência da família de sua tia,
também filha de Calil. Segundo o antigo morador, a casa era tipicamente
colonial, de paredes de taipa de 80 cm de espessura, cobertura de telhas
de barro, com uma grande sala frontal, algumas alcovas, e a cozinha nos
fundos, além de um generoso quintal situado na parte de trás do lote

4.2 O projeto de Estevão
Sabe-se que reforma do casarão passou pela mão de, pelo
menos, dois arquitetos e, como o primeiro deles iniciou a obra que
posteriormente fora embargada, restou ao segundo arquiteto, Estevão
Alves, trabalhar com algumas condições pré-estabelecidas devido
à obra não finalizada, à exemplo da reconstrução da parte demolida
anteriormente que devido à imposição do IPHAN teve de ser
reconstruída pelo mesmo.
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Como já mencionado, a intenção projetual do arquiteto foi
de utilizar materiais e tecnologias distinguíveis e contrastantes com as
coloniais, como o concreto armado. Segundo Estevão (2017) “não se
tratava de uma obra de restauro, visto que o interior já estava modificado
e as necessidades do cliente eram de requalificar o espaço para abrigar
sua loja de aviamentos”.
Para isso, foi necessário refazer a fundação para suportar a nova
estrutura de concreto armado, material denso e muito pesado, sem
demolir e/ou prejudicar as paredes de taipa, o que consequentemente
aumentou consideravelmente a dificuldade e o tempo da obra.
Por se tratar de uma loja de aviamentos, o proprietário
Ozair Bezerra demandava espaços amplos e livres, exigindo um
bom desempenho estrutural, reduzindo ao máximo seu impacto na
disposição de layout e fluxo de clientes e mercadorias no interior da
loja. O arquiteto, aproveitando-se do amplo pé direito com mais de
10 metros proporcionado pelo casarão, decidiu criar, além do térreo
e o primeiro andar, um mezanino que pudesse abrigar o escritório do
proprietário e o depósito.
Observamos que, a resposta encontrada por Estevão Alves para
essas necessidades foi a implantação de 4 pilares centrais de concreto
que, além de delimitar o rasgo feito para a construção da escultórica
escada helicoidal, acabam otimizando os vãos livres proporcionados
pela eficiente e esbelta estrutura de concreto armado, possibilitando
então um melhor aproveitamento do espaço ao qual se propunha.
Além disso, quatro novos pilares de madeira, que sustentavam
a estrutura anterior à Kotinha, foram posicionados no exato lugar
dos originais, como uma maneira de retomar e reforçar a memória do
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local. Em respeito à essa memória, há rasgos nas lajes de em concreto
armado, para que esses pilares de madeira possam se manter do
piso inferior, até à tesoura que sustenta o telhado, sem interrupção.
Segundo Estevão Corrêa (2017), devido à altura dos pilares de madeira
“foi necessário criar pontos de segurança nesses pilares para evitar a
flambagem, utilizando presilhas de ferro entre ele e a laje”. Percebe-se
esses elementos tanto na laje do primeiro piso, quanto do mezanino.
Além disso, conforme relatado pelo arquiteto, o mezanino
não é delimitado pelas quatro paredes do salão, como uma maneira
de não perder a visibilidade do primeiro piso para o forro de madeira
que acompanha a inclinação do telhado feito com telha de barro.
Juntamente disso, foi instalado alguns pontos de iluminação zenital
feita através de telhas de vidro, de forma a criar jogos interessantes de
luz e sombra no interior do edifício.
Quanto ao revestimento, os pisos são totalmente novos, e as
esquadrias foram refeitas, buscando mimetizar as janelas anteriores
ao projeto, a partir de fotos antigas. Para confecção dessas novas
esquadrias, o proprietário teve que recorrer a profissionais oriundos da
região Norte do Brasil, devido à mão de obra especializada requerida
para tal realização.
A circulação vertical, que anteriormente era realizada por meio
de uma escada lateral de madeira, hoje se dá por uma escada helicoidal
de concreto aparente, com seus pisos de granito e guarda-corpo de
madeira, localizada no centro do salão. Não há dúvidas da imponência e
elegância conferida ao projeto por esse elemento de circulação vertical,
onde segundo o arquiteto, “somente a forma dela demorou cerca de
1 mês para ser realizada, e demandou 12 m³ de concreto”. O projeto
mencionava guarda-corpo de aço galvanizado, mas o proprietário
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preferiu substituir pela madeira, o que em nada prejudicou a sofisticação
do projeto na opinião do Estevão Alves.
Imagem 04 – Fotos internas do Imóvel

Fonte: acervo dos autores (2017)

Um ponto importante dessa reforma foi a preservação do pátio
entre as duas edificações, cujo espaço já era existente no período em
que o edifício pertencia a família Mansur, entretanto, possuía outra
configuração, pois se tratava de um quintal. Atualmente, notam-se
várias modificações com relação ao material e as suas aplicações, por
exemplo a proteção superior das janelas deste espaço, em PVC, em
desacordo com os materiais mais antigos.
Apesar da conexão entre os dois edifícios, não há a interferência
de pilares neste pátio, a passarela e as escadas estão em balanço,
apoiando apenas nas estruturas laterais. A primeira ampliação preserva
a linguagem do concreto aparente, inclusive no primeiro pavimento. Já
a segunda ampliação, como foi projeto posterior, de outro arquiteto,
está totalmente desconexa das outras, tanto em estrutura quanto em
revestimentos.
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Imagem 05 – Detalhes Projetuais

Fonte: Autoria própria (2017)

No entanto os dois projetos parecem estar separados tanto
física, quanto temporalmente, uma vez que alguns dos princípios e
materiais não foram mantidos. Além disso, o acesso principal continuou
sendo na rua Galdino Pimentel, e na outra fachada foi feita uma espécie
de cópia da primeira, com também seis portas de madeira e bandeira
em ferro forjado, mas menos detalhamento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de reforma em questão foi inovador para a capital,
ao tratar da distinguibilidade da intervenção, conceito importante na
teoria do restauro crítico. A perda das paredes internas da edificação,
num momento anterior, é irreparável e condenável sob todos os
aspectos. Diante desse cenário dilapidado, contudo, a utilização do
concreto armado mostrou-se acertada como estratégia para marcar seu
tempo, bem como para alcançar a flexibilização interna pretendida. A
escada helicoidal construída que domina o interior estabelece, com sua
superfície lisa de concreto aparente, um contraste significativo com
a ortogonalidade estática das fachadas, com a robustez da alvenaria
externa de taipa de pilão e com a rusticidade das peças estruturais de
madeira. Conclui-se daí que a ênfase conferida aos elementos modernos,
sobretudo o concreto, concorre para acentuar as qualidades opostas
daquilo que o sobrado ainda exibe de original. Lamenta-se apenas
que, a exemplo do que se viu no seu entorno urbano, tais qualidades
restrinjam-se hoje, praticamente, à conformação exterior da obra,
ou seja, suas fachadas e paredes externas. Já a utilização da madeira,
aparenta buscar resgatar algumas das características das construções
antigas, porém com tecnologias também contemporâneas.
No entanto, algumas ações prejudicaram o reconhecimento do
edifício como um todo, por exemplo a reconstrução de algumas paredes
internas como materiais modernos, e tentativa de copiar as esquadrias
antigas. Constatou-se que essas medidas eram prática corrente entre os
profissionais atuantes na época em Cuiabá. Outras intervenções feitas
pelo proprietário também lesaram o conjunto da obra, como colocar
coberturas de pvc nas janelas do pátio, ou até mesmo a utilização de
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materiais totalmente diferentes na última ampliação (forro de pvc, e
revestimento cerâmicos.
Por último, mas não menos importante, a intervenção realizada
na fachada secundária, na Rua Ricardo Franco, foi executada em tentativa
de copiar a fachada da Casa Mansur: com seis portas de madeira e
bandeiras de ferro forjado. Além de causar confusão para os clientes,
pode confundir a leitura histórica do edifício. No entanto, é previsível
que após a ocupação de um edifício, essa e outras intervenções podem
gerar a descaracterização de um patrimônio arquitetônico, quando não
há uma conscientização.
Contudo, o projeto de reforma da Casa Mansur pode ser
considerado uma referência obrigatória, quando se trata de intervenção
em patrimônio histórico para Cuiabá. O presente estado de conservação
da obra se destaca em meio a tantos outros imóveis descaracterizados
do entorno próximo, não só devido a incompatibilidades de usos, mas
principalmente ao abandono. Este trabalho aponta para a necessidade
de conservação das qualidades arquitetônicas do centenário casarão,
dada a relevância histórica dos seus elementos coloniais, ecléticos e
contemporâneos.
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Capítulo 8
Tombamento como Instrumento de Preservação
Arquitetônica: Estudo de Caso da Sanbra de Presidente
Prudente
Beatriz Emboaba da Costa 1;
Nilson Ghirardello 2

1 Introdução
O objetivo do artigo é mostrar a importância do instrumento
de tombamento para a preservação e restauração do patrimônio, neste
caso o patrimônio material.
Um dos diferenciais do artigo é o decreto nº 28.025 que dispõe
sobre o tombamento das instalações da antiga Sociedade Algodoeira
do Nordeste Brasileiro (SANBRA) que entrou em vigor no dia 29 de
maio de 2017. Referências bibliográficas anteriores ao tombamento,
como o artigo de Mendonça e Costa (2014), o de Baron e Paiva
“Complexo industrial e patrimônio urbano em Presidente Prudente”,
livro organizado por Fiorin e Hirao (2015), estudam o histórico da
SANBRA e analisam aspectos políticos e econômicos que resultaram em
um momento crítico para o conjunto de bens, anterior ao tombamento.

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP, Campus Bauru/SP,
e-mail: beatriz.emboaba@gmail.com
2 Professor Assistente Doutor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP, Campus
Bauru/SP, e-mail: nghir@faac.unesp.br
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A compra do terreno onde estavam as antigas instalações
da indústria, a demolição parcial, a construção dos condomínios
residenciais, a preocupação do Ministério Público e profissionais
como arquitetos e historiadores com a preservação desse patrimônio,
a influência da imprensa local e posição da Prefeitura de Presidente
Prudente são questões detalhadas no artigo e os autores analisam o
patrimônio depois do tombamento, a paisagem urbana e possíveis
projetos de restauração.

2 METODOLOGIA
A metodologia tem como base a Pesquisa Bibliográfica do
projeto de mestrado “Primórdios urbanos de Presidente Prudente” em
curso no programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
UNESP/Bauru, elaborado pelos autores. O acervo é composto por
livros, fotografias, documentos, legislação encontradas nas bibliotecas
de Presidente Prudente e Museu Municipal Antônio Sandoval Netto.
No caso do artigo existe a preocupação em destacar a importância
do Patrimônio Industrial e a principal referência Bibliográfica é Kühl
(1998), há também a seleção de informações relacionadas com o
estudo de caso (SANBRA) e a paisagem urbana, principalmente livros
e artigos publicados por arquitetos e outros profissionais que estudam
patrimônio, além da bibliografia específica sobre legislação brasileira
referente ao instrumento de tombamento, são elas: decreto-lei nº 25
(1937), Constituição Federal (1988) e decreto nº 28.025 (2017) que
dispõe sobre o tombamento das instalações da antiga SANBRA.
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3 PRESIDENTE PRUDENTE, PATRIMÔNIO INDUSTRIAL,
SANBRA E INSTRUMENTO DE TOMBAMENTO

3.1 Presidente Prudente e industrialização nas décadas de 30 e 40
A data de fundação de Presidente Prudente é 14 de setembro de
1917, a gênese do núcleo urbano ocorreu a partir de dois patrimônios
laicos, ou seja, sem relação com a Igreja, (foco do projeto de mestrado
dos autores). Os fundadores são Coronel Francisco Goulart e Coronel
José Soares Marcondes, que chegaram na cidade respectivamente em
1917 e 1919, ambos tinham objetivo de lotear e vender suas terras,
formando a Vila Goulart e Marcondes. (ABREU, 1972).
A inauguração da Estação Ferroviária Sorocabana ocorreu
em 1919 e a criação do município ocorreu dois anos depois. Assim
como na maioria das cidades do Estado de São Paulo do período, há
uma relação direta entre a gênese urbana, o cultivo do café (principal
produto agrícola do final do século XIX até final da década de 20) e a
implantação da ferrovia (ABREU, 1972; MATOS, 1981).
O predomínio e importância do café na agricultura e economia
foi alterado em 1929 por motivos econômicos e políticos, entre os quais
a quebra da bolsa e queima de sacas de café. O algodão começou a ser
cultivado em Presidente Prudente no começo da década de 20, na década
de 30 a fibra oleaginosa e outras culturas como amendoim passam a
conviver, ou em alguns casos substituir, o café. Outro fato marcante
na economia e modificação da paisagem urbana foi a descentralização
das indústrias de beneficiamento de produtos agrícolas no estado de
São Paulo, como por exemplo, Matarazzo e SANBRA instalaram-se
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em cidades do interior como Presidente Prudente, Marília, São José
do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Birigui. (ABREU, 1972; GOMES,
2007; RESENDE, 2007). Gomes (2007) explica “essas empresas que
consolidaram o primeiro aparelhamento industrial dessas cidades”
(GOMES, 2007, p. 27), além de destacar a influência internacional
na política e economia do Estado de São Paulo “durante a Segunda
Guerra Mundial o número de empresas de beneficiamento de algodão
aumentou em virtude da demanda internacional por esse produto”
(GOMES, 2007, p. 27).
Outro ponto essencial para a implantação das indústrias
nas cidades paulistas ocorreu devido à proximidade da linha férrea,
pois, o sistema ferroviário paulista foi importante para o início da
industrialização no estado (BARON; PAIVA, 2015, p. 32).

3.2 SANBRA no município de Presidente Prudente, Patrimônio
Industrial e Paisagem Urbana
A SANBRA (Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro) foi
instalada no município de Presidente Prudente em 1948, nas margens
da Estrada de Ferro Sorocabana (MENDONÇA; COSTA, 2014),
buscando a facilidade de transporte, glebas amplas e baratas e cursos
d’água, assim como outras indústrias na cidade e no estado (MATOS,
1981). “As instalações da SANBRA se localizam na antiga Fazenda São
José” (BARON; PAIVA, 2015, p.54). Em 1974, o complexo industrial
tinha “uma área de 84.755m², dos quais 13.444m² são cobertos” (O
Imparcial, 1974). O declínio do ciclo agrícola algodoeiro se dá a partir
da década de 60 e a desativação de várias indústrias foi uma de suas mais
visíveis consequências (GOMES, 2007). SANBRA foi beneficiadora de
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algodão e produzia óleo a partir do caroço de algodão e funcionou
até o ano de 1983. (GOMES, 2007). Nos parágrafos a seguir mostrase as modificações na paisagem causadas pela sua implantação e as
características que a definem como patrimônio industrial.
Os edifícios da SANBRA alteraram a paisagem urbana de
forma significativa (figura 1), Landim (2004) define paisagem como
um “conjunto heterogêneo de formas em razão da diversidade e da
multiplicidade das relações: homem-homem, homem-meio ambiente,
em cada espaço e em cada tempo” (LANDIM, 2004, p. 48). Notase como a paisagem urbana foi alterada em diversos períodos, através
da comparação do local de implantação do complexo industrial e os
bairros do entorno na imagem 1 e imagem 4 presentes na figura 1.
Figura 1 – Fotografias dos edifícios pertencentes à SANBRA em 1951,
1974, 2014 e imagem ilustrativa de 2015.

Fonte: Museu Municipal Prefeito Antônio Sandoval Netto de Presidente
Prudente; O Imparcial, 1974; Ministério Público Estadual, 2014; MRV
Engenharia, 2015.

Segundo Baron e Paiva (2015), “os galpões industriais [...]
configuram uma paisagem urbana que permanece com elementos
edificados e marcantes na conformação atual do território” e os galpões
e torres destacam-se na paisagem por construções diferenciadas
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(BARON; PAIVA, 2015, p. 33). Kühl (1998) reforça a relação do edifício
com a paisagem urbana: “o patrimônio edificado apresenta massa
construída, configuração espacial, relação entre volume edificado e
vazio, ritmo e cores, inserção na paisagem urbana ou natural.” (KÜHL,
1998, p. 208).
Utiliza-se novamente Kühl (1998) para definir a construção mista
presente nos Patrimônios Industriais. As características construtivas
dos edifícios para uso industrial estão presentes na SANBRA, na figura
2 (2011) há imagens de edifícios que foram demolidos do complexo
e a termoelétrica que foi tombada em 2017. Nota-se os detalhes
construtivos do complexo industrial, entre eles: vedação de alvenaria,
estrutura metálica que também é responsável pela sustentação da
cobertura. Esses detalhes são chamados por Kühl de técnica mista ou
construção mista e foram utilizados para o uso industrial: “inúmeros
edifícios industriais, galpões, oficinas, etc., normalmente edifícios com
paredes de alvenaria de tijolos e estrutura de sustentação da cobertura
de ferro.” (KÜHL, 1998, p. 116).
Além da tipologia construtiva, as edificações da SANBRA
são um Patrimônio Industrial pois “constituem testemunhos [...] da
arquitetura ferroviária e industrial [...] são carregadas de conteúdo
histórico e importante registro da memória ferroviária e industrial e da
memória da própria cidade.” (BARON; PAIVA, 2015, p. 33).
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Figura 2 – Fotografias das antigas instalações da SANBRA de 11 de agosto
de 2011.

Fonte: BERNARDES; MANO; SASAKI; TONON, 2011.

A expansão urbana dos bairros adjacentes ao complexo
industrial, provam o impacto que o patrimônio industrial estudado
gerou em Presidente Prudente e consequentemente faz parte da
memória da cidade. A paisagem foi alterada em vários aspectos e em
períodos históricos distintos (figura 1). Inicialmente a área pertencia
a Fazenda São José e a partir de 1948 a SANBRA foi ali instalada,
modificando a paisagem rural, com poucas interferências do homem
para uma paisagem com edifícios industriais; o fluxo de pessoas
também modificou-se, pois, os funcionários da indústria passaram a
fazer parte dessa paisagem.
O entorno também sofreu alterações em sua paisagem, a
SANBRA está localizada entre dois bairros que atualmente são Parque
Furquim e Vila Maristela, outro bairro importante do entorno é a Vila
Furquim, na Figura 3 está a localização dos três bairros, da SANBRA,
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Vila Marcondes e do Centro de Presidente Prudente. Eliseu Savério
Spósito (1990) escreve que o Parque Furquim teve a sua aprovação em
1963, a Vila Furquim em 1941 e a Vila Maristela em 1942 (SPÓSITO,
E. S. 1990, p. 80-81). Segundo Maria Encarnação Beltrão Spósito (1983)
“nas décadas de 40 e 50 [...] a implantação de loteamentos como o
Bosque, Vila Maristela [...] a oeste da ferrovia, e a leste, Vilas Furquim,
Mariana, Verinha e Brasil” (SPÓSITO, M. E. B. 1983, p. 76).
Outro fator determinante na expansão urbana e
consequentemente na sua paisagem é a linha férrea, Spósito (1983)
expõe que a linha férrea foi a delimitação entre os bairros: as instalações
da antiga SANBRA e o Parque Furquim estão localizados à leste da
ferrovia (figura 3). A posição dos bairros é relevante pois a porção
oeste da cidade, onde está a Vila Maristela, é vista de uma forma
positiva em relação “ao outro lado da linha”, essa questão envolve fatos
históricos desde a fundação da cidade, pois a antiga Vila Goulart (1917)
foi loteada “defronte a estação” (termo utilizado por Abreu, 1972)
e hoje é o centro da cidade, enquanto a Vila Marcondes (1919) foi
loteada “do outro lado da linha” (leste). A ferrovia, mesmo em nossos
dias, ainda é vista como uma barreira geográfica com reflexos sociais e
econômicos, prova disso é que a construtora MRV Engenharia vendeu
os condomínios residenciais como se estivessem na Vila Maristela, mas
na Figura 3 está claro a passagem da ferrovia, delimitando os bairros.
Nas figuras 1, 4 e 5 é evidente a mudança da paisagem urbana
e a expansão da cidade de Presidente Prudente. Na imagem 1 da figura
1 (de 1951) havia as instalações da antiga indústria; as Vilas Furquim
e Maristela já tinham os loteamentos aprovados, mas as ocupações
não tinham se concretizado e o Parque Furquim não existia, pois foi
aprovado na década de 60. Na figura 3 (elaborada pelos autores com
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demarcação de 2017) o Parque Furquim e Vila Maristela estão ao redor
das instalações da SANBRA, além dos condomínios residenciais da
MRV Engenharia.
Figura 3 – SANBRA, condomínios residenciais, Vila Maristela, Vila
Furquim, Parque Furquim, Vila Marcondes e Centro

Fonte: Presidente Prudente, 2016; Google Maps, 2017; Elaborada pelos
autores, 2017.

A paisagem urbana e o complexo industrial sofreram
modificações bruscas desde 2013, a figura 4 é formada por três imagens
de satélite, a primeira (4 de março de 2013) ainda com os edifícios
do complexo industrial, a segunda (1º de agosto de 2013) depois da
demolição parcial e a terceira (23 de março de 2017) após a construção
dos dois condomínios residenciais. O objetivo da figura 4 é mostrar a
significante alteração na paisagem urbana causada com a demolição
parcial e construção, além de precisar o ano em que a demolição
aconteceu (2013).
Mendonça e Costa (2014), apontam a recente demolição parcial
(artigo publicado em 2014) “recentemente, o complexo industrial
sofreu demolição de grande parte de suas vinte e duas edificações,
restando apenas os dois edifícios da usina termoelétrica e a chaminé”
152

(MENDONÇA; COSTA, 2014, p.1 1). Os dois edifícios e chaminé
são propriedade de Duarte e Marino LTDA (SOUSA, 2008 apud
MENDONÇA; COSTA, 2014). Na imagem 3 da figura 1 e na Figura
4 está visível as duas edificações da termoelétrica e a chaminé que não
foram demolidas.
Figura 4 – Imagens de satélite da SANBRA em março e agosto de 2013 e
março de 2017

Fonte: Google Earth (2013 e 2017, acesso em 2017); Elaborada pelos autores,
2017.

A questão da compra do terreno, demolição parcial e construção
dos condomínios residenciais mostram a relação delicada dos patrimônios
de interesse histórico (ou edifícios com valor histórico e arquitetônico
que ainda não foram tombados) com o mercado imobiliário e sua
influência econômica. Kühl (1998) enfatiza essa questão: “As rápidas
transformações urbanas, sociais, econômicas e demográficas das últimas
décadas têm levado ao desaparecimento de numerosos testemunhos do
passado de vários países.” (KÜHL, 1998, p. 221).
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A área demolida foi utilizada para construção de dois
condomínios residenciais da construtora MRV Engenharia, são eles
Parque Príncipe de Andorra e Parque Príncipe de Mônaco. Os autores
do artigo visitaram em 24 de julho de 2017 o Plantão de Vendas da MRV
em Presidente Prudente obtiveram a informação de que a averbação
do “habite-se” ocorreu em 14 de outubro de 2016. No mesmo dia, os
autores visitaram os condomínios e os moradores informaram que o
Príncipe de Andorra foi inaugurado “um pouco antes” que o Príncipe
de Mônaco, que se deu em dezembro de 2016.
Em 2014 Mendonça e Costa (2014) escreveram que SANBRA
encontram-se em “total estado de abandono e em estado de ruína
arquitetônica” (MENDONÇA; COSTA, 2014, p.4). Nas figura 2 e
figura 5 (com imagens respectivamente, 2011 e 2017) confirma-se o
estado de degradação do complexo antes e após demolição parcial. Em
24 de julho de 2017 os autores do artigo fotografaram as instalações
remanescentes da SANBRA e os condomínios residenciais (figura 5)
para comprovar a situação atual da paisagem.
Figura 5 - SANBRA em 2011 e Instalações remanescentes da SANBRA e
condomínios residenciais em 2017.

Fonte: Google Earth (2011) acesso em 2017; Acervo Pessoal, 2017; Elaborada
pelos autores, 2017.
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Nas figuras 4 e 5 é compara-se as imagens de 2011, 2013 e
2017 e constata-se que a demolição e construção dos condomínios
residenciais modificaram a paisagem de forma radical.
No caso da SANBRA, os aspectos econômicos foram superiores
aos interesses e esforços de preservação, um dos pontos desfavoráveis
do complexo era a falta de uso, fato explicado por Kühk (1998) “uma
questão de grande atualidade é suscitada pelo patrimônio industrial que,
muitas vezes, abarca grandes estruturas hoje sem função.” (KÜHL,
1998, p. 221). Os edifícios remanescentes permanecem degradados e
sem uso, o primeiro passo para a preservação foi o tombamento, mas a
aplicação desse instrumento deve acontecer junto com um projeto de
restauração, nesse caso o bem é um patrimônio industrial e Kühl escreve
sobre a importância dos aspectos construtivos e da preocupação em
manter a autenticidade da tipologia industrial: “a sua restauração deveria
visar também à preservação de sua tipologia construtiva, procurando
conservar o documento autêntico de uma dada técnica de construção”
(KÜHL, 1998, p. 239).

3.3 Instrumento de Tombamento
O Instrumento de Tombamento no Brasil foi instituído
no decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937 que “Organiza a
Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nos Artigo II
– Tombamento e Artigo III – Efeitos de Tombamento”, nesta época
o órgão nacional responsável pelo tombamento era o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No artigo 17 foi estabelecido
que “as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas,
demolidas ou mutiladas” (BRASIL, 1937).
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No artigo 216ª da Constituição Federal (1988), o tombamento
é um dos meios para proteger o patrimônio cultural brasileiro, assim
como inventário, registros e vigilância (BRASIL, 1988).
Os instrumentos e meios de preservação no município de
Presidente Prudente existem desde 1982 a partir da Lei nº2002 “Cria o
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do
Município de Presidente Prudente” um dos trechos da legislação “é o
órgão ora criado fica subordinado a Coordenadoria da Educação. [...]
Caberá ao conselho [...] propor ao Prefeito Municipal o tombamento
de móveis e imóveis” (PRESIDENTE PRUDENTE, 1982). Dez anos
depois, em 1992, o nome do conselho foi modificado pela Lei nº3460
passando a chamar Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico, Arqueológico e Turístico do Município de Presidente
Prudente (PRESIDENTE PRUDENTE, 1992).
A Codificação das Leis Municipais (Lei nº5005, de 17 de
dezembro de 1997) trata da proteção da paisagem, recursos naturais,
patrimônio histórico e artístico através de campanhas de conscientização
da população realizadas pela a divisão de Projetos Turísticos e Eventos,
além de estabelecer formas de incentivo fiscal para projetos culturais
(museus e centros culturais) e acordos entre União, Estados e Municípios
em atividades relativas ao patrimônio histórico, artístico e paisagístico
(PRESIDENTE PRUDENTE, 1997).
E ainda no Código das Leis Municipais (Lei nº5005, de 17 de
dezembro de 1997) há a SUB-SEÇÃO I – CONSELHO DE DEFESA
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO
E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, abaixo escreve-se um trecho dessa
sub-seção:
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Art. 364 Fica criado o Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e
Turístico do município de Presidente Prudente.
I - O órgão ora criado fica subordinado a Secretária
Municipal de Cultura.
II - Compete ao conselho à adoção de todas as
medidas para defesa do patrimônio histórico,
artístico, arqueológico e turístico do município,
cuja conservação se imponha em razão de
fato histórico, do seu valor folclórico, artístico,
documental, turístico ou ambiental, bem como dos
recantos paisagísticos e ecológicos que mereçam
ser preservados.
III- Caberá ao Conselho para a efetivação de suas
finalidades:
a) propor ao prefeito municipal o tombamento de
móveis e imóveis previstos no inciso anterior, bem
como solicitar a sua desapropriação quando tal
medida se fizer necessária;
b) celebrar convênios ou acordos com entidades
públicas ou particulares, visando a preservação do
patrimônio municipal;
c) propor a compra de bens móveis ou seu
recebimento em doação;
d) sugerir a concessão de auxílio ou subvenção a
entidades públicas ou a particulares, que objetivem
as mesmas finalidades do Conselho que conservam
e protejam documentos, obras e locais de valor
histórico, artístico ou turístico;
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e) Ter a iniciativa de projetar e executar as obras de
conservação e restauração de que necessitam os
bens públicos ou particulares discriminados acima;
f) Cadastrar os bens tombados na forma da
legislação vigente; (PRESIDENTE PRUDENTE,
1997, p. 233-234)

Em 2002, através da Lei nº118 o CONDEPHAAT é “recriado”.
E posteriormente com a Lei complementar nº173 de 1º de julho de
2010 o nome do Conselho é alterado para Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico de Presidente
Prudente – COMUDEPHAAT. A última legislação sobre patrimônio é
Lei nº8701 que cria o Dia Municipal do Patrimônio Histórico.
Neste tópico do artigo expõe-se que o tombamento é o
instrumento que garante a salvaguarda do patrimônio, define o que
será preservado. No estudo de caso o tombamento entrou em vigor
depois que uma parcela do complexo industrial foi demolida, no tópico
a seguir escreve-se que as ações em busca da preservação ocorreram
muitas vezes através do Ministério Público Estadual (MPE). Mesmo
com a existência COMUDEPHAAT, a sua atuação foi registrada
em publicações oficiais ou por jornais apenas no momento do
tombamento, mas antes da lei entrar em vigor, as ações do MPE foram
predominantes.

3.5 Tombamento da SANBRA
Depois da demolição parcial das antigas instalações da SANBRA
para construção dos condomínios, foram discutidos os meios para se
proteger o patrimônio industrial. Essa questão foi divulgada fartamente
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pela imprensa local (G1 Presidente Prudente e O Imparcial), e foi tema
de artigos (MENDONÇA; COSTA, 2014), livro (FIORIN, HIRAO,
2015) além de terem sido impetradas ações do Ministério Público com
o objetivo de se preservar os edifícios e a chaminé da antiga SANBRA.
Em 25 de agosto de 2013 o Jornal O Imparcial divulgou que:
O Centro de Indústrias de São Paulo [...] estuda
assumir e preservar prédio e chaminé da antiga
SANBRA. [...] a intenção é revitalizar a área [...] e
transformá-la em uma espécie de museu da indústria
regional e nesta matéria também é divulgada a
construção dos condomínios residenciais ao lado
do terreno, está sendo construído um condomínio
residencial, cuja primeira etapa (com 416
apartamentos) deverá ser concluída até dezembro
de 2015. (GREGHI, 2013).

No dia 13 de fevereiro de 2014 foi noticiado no Jornal O
Imparcial: “O MPE [...] solicita à Justiça que sejam tomadas providências
para preservar a estrutura remanescente da extinta SANBRA [...] em
Presidente Prudente” (GREGHI, 2014) e em seguida, no dia 20 de
fevereiro de 2014 foi divulgado no mesmo jornal que “O juiz da Vara da
Fazenda Pública de Presidente Prudente, Darci Lopes Beraldo, acatou
o pedido do MPE [...] e proibiu qualquer intervenção na estrutura da
extinta SANBRA” (GREGHI, 2014).
Uma das ações do Ministério Público aconteceu em 2014 e foi
divulgada pelo portal G1 Presidente Prudente:
O Ministério Público Estadual (MPE), a Prefeitura
de Presidente Prudente e representantes da Duarte
e Marino Ltda. devem se reunir no dia 26 de
agosto para discutirem o possível tombamento e a
preservação do patrimônio histórico e cultural dos
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galpões de uma chaminé da antiga termoelétrica
da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro
S/A. (PACHECO, 2014).

A reunião não resultou em acordo sobre o tombamento: “Justiça
suspende ação para tombar chaminé. Audiência de conciliação entre
representantes da SANBRA, da Prefeitura de Prudente não avança e
juiz dá prazo para tratativas.” (GASPARETO, 2017).
No dia 15 de março de 2017 foi divulgado no Jornal O Imparcial
“Tombamento: prefeitura estuda revitalizar galpões e chaminé da
SANBRA”:
A prefeitura de Presidente Prudente estuda assumir
e revitalizar um dos marcos da cidade: a chaminé
e os galpões da antiga termoelétrica da SANBRA
[...]. Na segunda-feira autoridades estiveram no
local avaliando as condições físicas e projetando o
que pode ser feito nas instalações. (SILVA, 2017).

Nesta matéria o jornalista Silva (2017) também escreve “o
local faz parte da história econômica do município e emocionalmente
toca muitos prudentinos pelo saudosismo e nostalgia de uma época”.
E segundo o Secretário Municipal de Cultura a ideia é transformar a
SANBRA “em um espaço de lazer e cultura para a população, em um
lugar que dá acesso ao centro comercial da cidade, e que atualmente
está praticamente abandonado.” (SILVA, 2017).
O tombamento municipal das antigas instalações da SANBRA,
garantem a salvaguarda de duas edificações da termoelétrica e a chaminé
(imagem 3, figura 1) entrou em vigor no dia 29 de maio de 2017 através
do decreto nº 28.025.
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Nelson Roberto Bugalho, Prefeito do Município
de Presidente Prudente, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, e considerando o
disposto e apurado no processo administrativo
nº 7769/2017, iniciado pelo COMUDEPHAAT
– Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico, Arqueológico e Turístico, para
tombamento das instalações da antiga SANBRA
– Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro;
Considerando a importância do local para a
história do município de Presidente Prudente;
(PRESIDENTE PRUDENTE, 2017).

Em 31 de maio de 2017 (após o tombamento), em matéria
escrita para o Jornal O Imparcial “Complexo da SANBRA é tombado
pela Prefeitura de Presidente Prudente” está o seguinte trecho que
mostra mais uma vez a ação do Ministério Público Estadual através das
palavras do promotor de Justiça André Luís Felício: “a conservação do
patrimônio visa dois enfoques: a preservação histórica, paisagística e
até sentimental para quem conheceu todo o complexo [...] bem como
um ambiente a mais para o usufruto da população.” (ESTEVES, 2017).

4 CONCLUSÃO
Com base na pesquisa bibliográfica e estudo de caso, concluise que o instrumento de tombamento é essencial para garantir a
salvaguarda do patrimônio, muito embora nem sempre garanta,
necessariamente, sua recuperação. No estudo de caso (SANBRA) os
aspectos econômicos e a especulação do mercado imobiliário acabaram
por sobrepujar a questão da preservação arquitetônica. Mesmo com
ações do Ministério Público Estadual (MPE) e estudos de arquitetos e
profissionais sobre a importância do patrimônio industrial e ferroviário
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as instalações da antiga SANBRA foram parcialmente demolidas para
construção de dois conjuntos residenciais.
Parte do patrimônio industrial se encontra em estado
precário, mas agora está protegido através do tombamento (desde 29
de maio de 2017) e segundo o artigo 3º do decreto nº 28.025 “Ao
COMUDEPHAAT caberá opinar sobre a adoção do plano urbanístico
adequado à preservação do local” (PRESIDENTE PRUDENTE,
2017). Espera-se que além da proteção, o órgão competente realize
projetos que tenham como objetivo preservar o patrimônio, pois além
do tombamento é preciso que projetos de restauração e conservação
dos bens sejam realizados mantendo a autenticidade da tipologia
industrial. Em diversas notícias expostas nesse artigo, há a intenção em
períodos distintos do Centro Industrial do Estado de São Paulo, ou da
Prefeitura de Presidente Prudente, de restaurar o bem tombado e ambos
demonstram a preocupação com a apropriação do espaço ressignificado
por parte da população. É preciso que o projeto de requalificação e
restauro concretize esse fato e que o novo uso contribua para que o
bem seja valorizado e que a comunidade entenda sua importância; não
apenas os prudentinos mais velhos ou “nostálgicos”, mas a população
como um todo.
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Capítulo 9
Memórias Ecléticas: Casa Avelino de Siqueira
Thyciane Costa Leite 1,;

1 Introdução
O artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre as
linguagens arquitetônicas – de origens coloniais e ecléticas - coexistentes
na Casa Avelino de Siqueira, visto que, apesar da edificação em si não ser
tombada, a mesma encontra-se dentro do perímetro de tombamento
do IPHAN. Pretende também contar, de forma sucinta, a trajetória
da família e da Gráfica Pepe que foram importantes para a história
de Cuiabá naquele momento e que, hoje, estão na memória de muitos
cuiabanos. Além disso, o artigo busca chamar a atenção para a realidade
de abandono em que se encontra o casarão.

2 CONTEXTO

2.1 Ecletismo na Europa
O Ecletismo teve seu início na Europa, no final do século
XVIII e início do século XIX com a Revolução Industrial e o advento
do maquinário e da produção em larga escala. Neste cenário tem-se
1 Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de
Mato Grosso; e-mail: thyci.jgcl@gmail.com
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também uma nova classe dominante – a burguesia – que mesmo leiga
irá tentar se expressar e se afirmar nos meios arquitetônicos.
O Ecletismo na Europa estava ligado a uma arquitetura
historicista, visto que buscava reviver os estilos do passado com seus
“neos” juntamente com o uso de novos materiais. Este valorizava
características como as ornamentações, a simetria nas fachadas, a
hierarquização dos espaços internos, entre outros.

2.2 Ecletismo no Brasil
Na transição do séc. XIX para o séc. XX o Brasil passava por
mudanças históricas, entre elas a abolição da escravatura e a proclamação
da República. Tais acontecimentos trouxeram grandes repercussões
não só para o campo socioeconômico, mas também no meio urbano
e arquitetônico, visto que houve a necessidade da substituição da mão
de obra ocorrendo, então, a imigração de diferentes povos europeus
que contribuíram para a formação de uma cultura arquitetônica
miscigenada.
No Brasil, o Ecletismo irá se afirmar a partir de 1870,
principalmente com as intervenções urbanísticas de Pereira Passos
(1903 -1906), influenciadas pelo processo de urbanização e higienização
de Paris feita por Haussmann.
Os novos meios de difusão presentes no período oitocentista fotografia, enciclopédias, livros ilustrados, manuais, etc. - possibilitaram
a sociedade vigente a transitar livremente entre os diversos estilos. O
que resultou na escolha aleatória dos mesmos, que variavam de acordo
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com o gosto da burguesia “nova elite dirigente” o qual o arquiteto
estava disposto a seguir.
No Brasil, com a Revolução Industrial a possibilidade de
importação de novas matérias-primas para construção, como o ferro,
teve grande incorporação nos edifícios, proporcionando construções
de estruturas modernas o qual naquele período estava associado aos
critérios de beleza, além de possibilitar a participação no mito do
progresso deixando os traços coloniais no passado.
Entre as características gerais pode-se encontrar nos edifícios
desse período a busca pela grandiosidade, simetria e a riqueza
decorativa, apresentando fachadas bastante ornamentadas. É possível
encontrar ainda a presença de uma arquitetura representativa a qual
tinha o intuito de evidenciar através da forma exterior (volumetria,
ornamentação, etc.) o poder aquisitivo de seu proprietário, seja ele
Estado ou indivíduo particular.
No entanto, é perceptível nestes edifícios não somente essa
representação de status, mas também a preocupação com o caráter
funcional dos ambientes, por exemplo, nas grandes aberturas que
possibilitam a entrada de ar para a ventilação, assim como, os cuidados
para atender requisitos de instalações hidráulicas e sanitárias. Desse
modo, a arquitetura eclética pode ser associada ainda a uma atitude
poliestilística, caracterizada não somente pelo uso dos vários estilos
arquitetônicos, mas também o surgimento de uma nova sociedade com
novos padrões e exigências de estética, beleza e conforto deixando a
ideia de unidade e apontando para o individualismo, o múltiplo e o
diversificado.
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A afirmação do ecletismo no Brasil tinha, principalmente, o
intuito de apagar os vestígios de um passado colonial escravista. A
ascensão da burguesia na direção do poder ocasionou o desejo pelos
modelos admirados na Europa, o desejo de ser “estrangeiro”.
No entanto, podemos encontrar mesmo em casas mais
humildes que não possuíam toda monumentalidade dos grandes
edifícios burgueses, o desejo em contribuir, na medida do possível,
para o embelezamento e a idealização do progresso que emergia
em toda cidade. Desse modo, essa classe investia em ornamentação
apresentando fachadas bem decorativas.
A arquitetura eclética recebeu muitas críticas tanto aos seus
arquitetos que eram considerados meros decoradores de fachada, quanto
às construções consideradas retrospectivas, ou seja, relacionando o
estilo apenas como uma cópia do passado. Entre os críticos pode-se
citar Francisco Acquarone, apresentado por Annateresa Fabris (1993,
p. 131) em seu artigo “Arquitetura Eclética no Brasil: o cenário da
modernização”, que se refere ao estilo como:
Abandono do “colonial verdadeiro” em prol de
uma infinidade de “casas horríveis”, caracterizada
por platibandas ornadas com compoteiras e
bolas”. [...] Sobre os telhados começaram a
aparecer em certa época, cúpulas redondas, casas
que lembravam caricaturas da Igreja de São Pedro
em Roma [...].

Já outro crítico Mignot, apontado ainda por Fabris, refere-se
ao movimento como “duplamente retrospectivo e prospectivo”, onde
os arquitetos irão fazer uso de novos materiais e novos programas
da sociedade industrial utilizando-se ao mesmo tempo de valores
arquitetônicos do passado adaptados às exigências contemporâneas.
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2.3 Ecletismo em Mato Grosso - Cuiabá
Em meados do século XIX, devido ao fim da Guerra do
Paraguai houve a abertura do rio Prata, a livre circulação de mercadorias
e as consequentes facilidades de importação de produtos, assim, a
arquitetura cuiabana ganha um novo caráter, com elementos industriais
pré-fabricados e influências europeias.
A ascendente burguesia local, na tentativa de expressar a sua
nova posição social e econômica, tenta reproduzir em Cuiabá o que
estava sendo produzido na Europa. Porém, as dificuldades referentes
a mão de obra qualificada e as próprias condicionantes culturais e
climáticas exigiram dessas algumas adaptações. É neste contexto que o
ecletismo irá se apresentar na região reproduzindo as ambições da nova
sociedade progressista.
Com isso, tem-se como exemplar da configuração do estilo
eclético, no cenário cuiabano, a Casa Avelino de Siqueira, visto que
além de ter sido construída num momento em que predominava o
estilo colonial, sofreu alterações peculiares aos “neos” do ecletismo,
mais especificamente o neoclássico.

3 A CASA AVELINO DE SIQUEIRA

3.1 História
A Casa Avelino de Siqueira, também conhecida como Gráfica
Pepe, situa-se na Rua 7 de Setembro, nº 16 e foi adquirida em 1900 pelo
Coronel Avelino de Siqueira e pertence a sua família até os dias atuais.
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A edificação foi construída em adobe (material de construção
muito comum na época). Foi feita a princípio para abrigar a família do
Dr. Carlos Hugueney, cientista Belga e sogro de Avelino de Siqueira,
que tinha como intenção fundar e dirigir uma fábrica de pólvora.
O Sr. Avelino Antônio de Siqueira nasceu em Cuiabá, em 1869,
e casou-se em 27 de janeiro de 1894, aos 24 anos, com Maria Luiza
Hugueney de Siqueira, nascida em Cuiabá, em 13 de junho de 1873.
Dessa união nasceram os filhos: Alcindo, Jacy, Avelina (falecida quando
criança), Avelina (Doca), Aline (Pepe), Nally, Diva, Avelino (Maninho),
Carlos (Deca), os gêmeos Mario (falecido quando criança) e Maria,
Elcy e Aracy (falecida quando criança).
Após a aquisição do referido imóvel, Avelino de Siqueira
promoveu inúmeras modificações como o embelezamento da fachada
da Rua 7 de Setembro para a instalação da moderna tipografia e
papelaria e seu importante estabelecimento comercial.
Aproveitando a área do imóvel (terreno com frente para a Rua
Eng. Ricardo Franco) ampliou a residência, com dependências a fim de
abrigar a família e o parque gráfico, em torno de um belíssimo jardim.
Sobre esta casa, há de se destacar que antes do Coronel Avelino
de Siqueira, serviu de residência ao Coronel Generoso Paes Leme de
Souza Ponce, ilustre homem público, Presidente do Estado, tendo sido
palco de inúmeras reuniões político-partidárias.
A gráfica foi fundada em 1894, sendo o primeiro Estabelecimento
Tipográfico para Trabalhadores Avulsos, onde funcionou também uma
Escola de Aprendizado Gráfico.
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Após o falecimento do Sr. Avelino Siqueira a tipografia e a
papelaria foram dirigidas por sua esposa D. Maria Luiza (D. Sinhá)
com ajuda da filha Aline (Pepe). Após o falecimento de sua mãe, Aline
assumiu sozinha o comando da empresa até sua morte em 16 de janeiro
de 1995, aos 91 anos de idade.
Com o falecimento de Aline a família encerrou as atividades
comerciais após 101 anos de lutas e laborioso trabalho da Tipografia
Avelino Siqueira ou Gráfica Pepe como é popularmente conhecido o
casarão.

3.2 A Casa
A casa é basicamente composta de 2 partes essenciais, a gráfica
e a residência. A gráfica está voltada para a Rua 7 de Setembro e possui
maior dimensão de fachada, enquanto a residência da família está com
a frente para a Rua Eng. Ricardo Franco de menor extensão.

O programa da tipografia consistia em: sala de visitas, hall,
escritório, 3 ambientes reservados para a livraria/papelaria, depósito
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e a gráfica em si. Já aresidência possuía no pavimento térreo: a sala
de jantar, copa, cozinha, porão, 2 banheiros de serviços, 1 banheiro
da família; no 1º andar: o quarto do casal, quarto das moças e uma
varanda; no 2º andar: o quarto dos rapazes com sacada.
Plantas esquemáticas (Fonte: autora) - 1- Depósito; 2- Livraria/papelaria II/
3 - Livraria/papelaria I; 4- Hall; 5-Sala de visitas; 6-Escritório; 7-Livraria/
papelaria III; 8- Sala de jantar; 9- Gráfica; 10- Porão; 11- Jardim; 12- Copa;
13- Cozinha; 14- Banheiro de serviço; 15- Banheiro da família; 16- Quarto
das moças; 17-Quarto do casal; 18- Varanda; 19-Quarto dos rapazes; 20Sacada

Corte esquemático (Fonte: autora)

Entre esses dois programas principais havia o jardim que
ligavam eles que, de acordo com fotografias e relatos eram arborizados
com diversas espécies frutíferas. Além disso, a edificação é feita em
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adobe, telhas de barro ao estilo colonial, piso de ladrilho hidráulico
com desenhos diferentes nos ambientes referentes à gráfica.
Foto: Jardim da Casa de Avelino de Siqueira

Fonte: IPHAN Cuiabá, MT (2016)

3.3 A coexistência de estilos na Gráfica Pepe
Como já dito anteriormente, a Casa Avelino de Siqueira é um
exemplo de estudo eclético, visto que contém diversas características
pertinentes a este. Entretanto, a casa também é tipicamente cuiabana
do período colonial, visto que ainda possui “traços” coloniais. Isto é
possível, pois o estilo eclético foi inserido na casa após a compra da
mesma pelo Sr. Avelino de Siqueira que, então, fez reformas para
transformá-la na Gráfica.
Exemplo dessa coexistência de estilos é facilmente perceptível
na edificação, tal como na cobertura o qual é feita de telhas de barro
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(tipo capa-canal), uma característica colonial que permitia a circulação
de ar pela cobertura e proporcionava um conforto térmico maior,
possibilitando, assim, a renovação do ar nas alcovas (quartos sem
janelas). Outro aspecto dessa época é fato de que o madeiramento de
sustentação das telhas era de madeiras roliças, o que lhe conferia um ar
de rusticidade. Em contrapartida, quando recebeu as transformações
referentes ao período eclético, pode-se perceber a implantação do forro
com réguas de madeira (calça e camisa), “escondendo” as peculiaridades
de um Brasil escravocrata. Outros materiais presentes na casa também
revelam as diferenças entre os períodos nos quais foram incorporados.
Um exemplo deste fato são os tijolos com que a casa foi construída
inicialmente. A parte original do período de sua construção é toda
feita de tijolos de adobe, material grosseiro, comum às casas coloniais.
Entretanto, a parte da ampliação do edifício foi feita em blocos de
tijolo cozido, material mais comum ao ecletismo, onde a mão-de-obra
era técnica e não escrava.
Parede de tijolos de adobe

Foto: Autora (2016)

175

Parede de tijolos cozido

Foto: Autora (2016)

No ecletismo o ferro foi incorporado de maneira altamente
minuciosa e ornamentada, mas isso só era possível devido às máquinas
que conferiam aos elementos construtivos aspecto industrial, e não
mais artesanal.
Detalhe em ferro na da escadaria; Ornamento em ferro; Ornamento em
ferro contorno parede

Fotos: Autora (2016)
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Outro exemplo de convivência entre os estilos é o jardim,
encontrado nos fundos da residência, além de sua locação, este possuía
árvores frutíferas tal como um quintal colonial. Entretanto, essa
vegetação não era disposta livremente pelo quintal, mas delimitadas por
canteiros fazendo referência aos jardins franceses, apesar das plantas
não serem fiéis a geometria dos canteiros. A ideia de um jardim como
sendo um elemento paisagístico foi gradativamente incorporada nas
residências brasileiras a partir do período eclético.
As casas coloniais, muitas vezes, lembravam chácaras e
comportavam até mesmo criação de alguns animais. No entanto, no
período onde o ecletismo era predominante as casas já compõe um
cenário mais urbano e menos rural.
Sendo assim, nesse período muitas mudanças ocorreram no
Brasil, bem como nos códigos municipais. As antigas alcovas que eram
refrigeradas pela circulação de ar através da cobertura já não são mais
possíveis devido à incorporação do forro. Devido a esse fato, estas
ganharam janelas voltadas para o interior da própria casa, ou seja, as
alcovas foram perdendo seu lugar não somente devido às questões
de salubridade, mas também devido às transformações que vinham
ocorrendo na sociedade. Além disso, preocupações com as questões
sanitárias fez com que surgisse também as primeiras instalações
hidráulicas e sanitárias.
Logo, devido às transformações anteriores, foi possível
a coexistência do estilo colonial com o eclético na Casa Avelino de
Siqueira. E eles coabitam de maneira harmônica, pois a delicadeza
agregada ao eclético conformou com o rústico do colonial.
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Além disso, a presença desta arquitetura nos dias de hoje só foi
possível graças a família que manteve a edificação em estado bom de
conservação até 1995, data de quando foi encerrada as atividades da
Gráfica Pepe, devido ao falecimento de Aline. Entretanto, é lamentável
o estado em que a casa se encontra atualmente. Apesar de estar dentro
do perímetro de tombamento do IPHAN, apenas sua fachada vem
sendo mantida conservada, e devido a falta de manutenção o seu
interior está degradando cada vez mais.

4 SITUAÇÃO ATUAL
Sobre a Casa Avelino de Siqueira não foram encontrados
registros ou documentos autênticos que confirmem com precisão sua
construção anterior as intervenções do Sr. Avelino. O que se tem de
informação é referente ao último projeto de reforma do casarão o qual
foi realizado em 1998, pelo arquiteto cuiabano Marcelo Epaminondas,
entretanto foi feito apenas a reestruturação na fachada da edificação.
No interior da casa a situação é crítica, visto que há diversas
patologias como manchas de infiltrações, apodrecimento do
madeiramento do telhado, além de partes da casa em que o adobe
está cedendo. No pátio interno, o antigo jardim já não existe mais e se
encontra em ruínas.
Em entrevista com o IPHAN, foi questionado o motivo de
tamanho abandono por parte dos proprietários e como resposta foi
dito sobre a dificuldade da questão financeira para restauração, além de
que os herdeiros não entram em consenso sobre casarão.
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Antiga sala de jantar; Jardim em degradação; Fundos da casa.

Fotos: Autora (2016)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista as informações coletadas e o que foi
apresentado, tem-se que o ecletismo conseguiu coexistir em equilíbrio
com o colonial na Casa Avelino de Siqueira. A construção é relevante
para a história da arquitetura cuiabana, não apenas por ser um exemplar
de temporalidades distintas de estilos, mas pelo fato de carregar
consigo memórias visíveis de um período social que, infelizmente,
estão sendo apagados aos poucos do Centro Histórico de Cuiabá.
Com isso, é imprescindível que o poder público tome medidas para
valorização e recuperação do Casarão, além de delegar aos indivíduos a
responsabilidade pela atual situação em que se encontra o edifício.
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Capítulo 10
Mercado de São Brás às Margens do Abandono: Patrimônio
Histórico e Arquitetônico em Belém do Pará
Artur de Oliveira 1;
Ana Cristina Braga 2

1 Introdução
No início do século XX, o norte do Brasil vivia o auge econômico
do ciclo da borracha, que gerava ampla exportação da matéria-prima
extraída da seringueira - vegetação largamente encontrada na floresta
amazônica. Por conta disso, as cidades da região, principalmente Belém,
tiveram uma forte relação econômica com diversos países europeus o
que favoreceu seu desenvolvimento.
Os reflexos da industrialização mundial foram primordiais no
processo de transformação urbanística das cidades da Amazônia que
absorveram, em parte, as soluções parisienses de Haussmann. A cidade
de Belém, então administrada pelo intendente Antônio Lemos, recebeu
uma série de investimentos em sua infraestrutura urbana: saneamento,
pavimentação, arborização, construção de edifícios administrativos e
culturais, regulamentação para novas edificações, etc, o que demonstra
também a busca por uma estética urbana ao gosto elitista. Para alcançar
suas metas, Lemos exerceu intensa fiscalização, pois Belém dispunha
de condições financeiras para modernizar-se. Destaca-se, portanto,
1 Graduando de Arquitetura e Urbanismo; Universidade da Amazônia; e-mail:
oliveiraartur16@gmail.com
2 Mestre em Arquitetura; Universidade da Amazônia; e-mail: acbraga3@gmail.com
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a construção do porto às margens da baía do Guajará, ao lado do
mercado do Ver-o-Peso, este que se consolidou naquele momento
como principal distribuidor de mercadorias para o interior da cidade e
para as cidades vizinhas.
No entanto, Belém ainda era uma cidade relativamente pequena
territorialmente e então, para delimitar e facilitar a articulação comercial,
foi implantado um mercado nos limites periféricos da cidade, próximo à
estrada de Ferro Belém-Bragança, por onde circulavam as mercadorias
do interior do Estado para a capital, inclusive a borracha. Este mercado,
afastado do centro, teria a função de receber e armazenar essas
mercadorias, gerando comercialização e dividindo a responsabilidade
de distribuição com o mercado do Ver-o-Peso.

2 TRAJETÓRIA DO MERCADO DE SÃO BRÁS
A inauguração oficial do mercado de São Brás aconteceu em
21 de maio de 1911, obra esta que foi uma das últimas benfeitorias de
Antônio Lemos como intendente de Belém. O mercado, construído
na Praça Floriano Peixoto, continha colunas externas clássicas, arcos
romanos e elementos Art Nouveau. Pantoja (2014, p. 39) demonstra
com clareza a imponência do edifício e a influência europeia, nesta obra
no meio da Amazônia.
O projeto final resultou em um edifício
monumental, com linhas clássicas, porém de
expressão eclética, em razão da composição entre
formas e materiais, uma tipologia que atesta a
transferência do modelo europeu para a capital
paraense: um grande espaço, o mercado público
coberto, estruturado em ferro e vidro, com
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finalidade de abastecer a cidade. (PANTOJA,
2014, p 39.).

Na análise de Derenji os detalhes arquitetônicos da construção
original são aprofundados e exaltam a nobreza do mercado: “Os
mármores e ladrilhos de revestimentos e pisos, assim como as
instalações do boxe para vendas, forneciam um nível de higiene muito
superior ao atual em prédios para os mesmos fins” (DERENJI, 1998,
p. 190).
Em seguida, Derenji enaltece as instalações dos mercados
de São Brás, em Belém e o Mercado da Bahia, em Salvador, ambos
projetados pelo arquiteto italiano Filinto Santoro3 - como nota-se na
seguinte citação:
Os dois mercados foram feitos dentro de
princípios modernos à época, no que se referia
à higiene e conservação de alimentos, princípios
esses moldados em preceitos europeus porém
raramente seguidos, com tanto luxo, mesmo na
Europa. (DERENJI, 1998, p. 188-190).

3 O arquiteto italiano Filinto Santoro, formado pela Real Academia de Nápoles,
chegou ao Pará por volta de 1900 onde realizou várias obras e influenciou na
elaboração de novas leis urbanísticas e arquitetônicas.
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Figura 01 - Mercado de São Brás, cartão postal do início do seculo XX.

Fonte: Arquivo Carlo Santoro in Mercado de São Brás (Derenji, 2010)

Nas suas primeiras décadas, o então mercado de São Brás
exerceu interinamente a sua função original, mas posteriormente, houve
um questionamento sobre seu uso: um edifício de linhas arquitetônicas
tão imponentes, não deveria abrigar outras funções? Por conta disso,
a edificação passou por uma reforma que descaracterizou a planta
original, para ser utilizado como teatro, porém não houve êxito e acabou
sendo desativado. O edifício ficou sem exercer nenhuma atividade, até
que no final do século XX, na administração do prefeito Edmilson
Rodrigues, ocorreu uma nova reforma, que resgatou as atividades do
mercado como polo de abastecimento de mercadorias. Função esta que
perdura até os dias de hoje.
O mercado encontra-se atualmente, em uma realidade de
descaso (figura 2), com suas fachadas pixadas, janelas quebradas,
cercado por lixo, goteiras e falta de segurança, demonstrando o
abandono da prefeitura pelo patrimônio. Em junho de 2017, parte da
estrutura de vidro da cobertura do mercado desabou como relata um
trecho da reportagem do jornal “O liberal” do dia 28 deste mês. “Parte
do teto de vidro do prédio histórico do Mercado de São Brás, em Belém,
desabou durante a chuva na tarde desta quarta-feira (28). De acordo com os

184

comerciantes, uma pessoa teria ficado levemente ferida.” 4 Infelizmente, essas
são as notícias vinculadas ao mercado na contemporaneidade, demonstrando
a falta de manutenção do edifício e falta de zelo pela memória da cidade,
comprometendo o interesse da comunidade pela edificação histórica.
Figura 2 – Mosaico de fotos do mercado de São Brás no seu estado atual.

Fonte: Artur de Oliveira em 14/06/2017.

3 TOMBAMENTO DO COMPLEXO DE SÃO BRÁS
A importância deste mercado como patrimônio histórico
permitiu seu tombamento conforme embasamento no artigo 216,
da Constituição Brasileira de 1988, no qual o Iphan (Instituto do
Patrimônio histórico e Artístico Nacional) baseia-se para definir um
patrimônio.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro
os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores
4

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/parte-do-teto-de-vidro-do-mercado-desao-bras-desaba-durante-chuva.ghtml
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de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira [...].

Assim, o Mercado de São Brás enquadra-se como um
patrimônio belenense, pois integra-se à história da cidade, possui
riqueza arquitetônica e faz parte da identidade cultural local. Por isso,
nos âmbitos regionais, o mercado detém o atributo de tombamento.
O conjunto arquitetônico e paisagístico do Mercado de São
Braz foi enquadrado como patrimônio cultural municipal e estadual, em
02 de julho de 1982, título concedido pela Secult (Secretaria de Estado
de Cultura) e pela Câmara Municipal de Belém, no qual, segundo a Lei
Municipal de Patrimônio Histórico (Lei n° 7.709, de 18 de maio de
1994) no artigo 2º do Artigo 2, compromete-se a preservar e conservar
os bens tombados.
Art. 2°. O Poder Público Municipal promoverá,
garantirá e incentivará a preservação, conservação,
proteção, tombamento, fiscalização, execução
de obras ou serviços visando a valorização do
Patrimônio Cultural de Município de Belém.

Entretanto, a legislação em vigor não está sendo cumprida, pois
não se faz o necessário para a execução dos reparos e da manutenção
do complexo, colocando o poder municipal e estadual em contradição
pela não aplicação da Constituição e salvaguarda do patrimônio local.

186

Figura 3 – Vista aérea do mercado de São Brás

Fonte: Arquivo Shirley Penaforte, 2012

4 ENTREVISTAS COM O PÚBLICO
Para viabilizar a elaboração de propostas de uso do mercado de
São Brás, foi aplicado um questionário entre os dias 03 e 06 de junho
de 2017, em 3 pontos estratégicos da cidade:
1. Na praça onde encontra-se o Mercado (Praça Floriano
Peixoto) e focado nos usuários;
2. Em um ponto turístico, no caso a Estação das Docas do
Pará, com foco nos turistas e;
3. Em um local não turístico, mas com grande fluxo de pessoas,
no caso um shopping center em outro bairro central de Belém, com
ênfase na atual função e preservação do Mercado de São Braz, com
foco na população em geral.
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O questionário aplicado continha quatro perguntas, porém a
quantidade de indagações para cada entrevistado dependia das suas
respostas. Por exemplo, a primeira pergunta era: “Você conhece o mercado de
São Brás?”, sendo assim, se o entrevistado respondesse negativamente,
os demais questionamentos eram automaticamente eliminados.
As quatro perguntas do questionário eram:
1- Você conhece o Mercado de São Brás?
2- Você já entrou no Mercado de São Brás?
3 - Você já consumiu algo no mercado?
4 - Você acha que o Mercado de São Brás deve permanecer
como mercado, ou deve ter outro uso?
Nas questões 1, 2 e 3 era dado as possibilidades de resposta
“Sim” ou “Não” e na questão 4, a possibilidade de resposta era “Mercado”
ou “Outro”, porém só era considerado as respostas da última pergunta
dos entrevistados que já haviam entrado no Mercado de São Brás.
No total foram 150 pessoas entrevistadas, 50 em cada local.
Desta forma, as análises dos dados das entrevistas puderam ser feitas
de maneira total (somando os resultados dos 3 locais) e de maneira
individual (resultado de apenas um local específico). A seguir, é
explanada uma prévia dos resultados do questionário.
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Porcentagem das pessoas que conhecem o mercado de São Brás

Gráficos 01

Utilizando os gráficos como base, podemos constatar que
a maioria das pessoas que conhecia o mercado foi entrevistada no
complexo de São Brás. Entretanto na frente do shopping, em outro
bairro, o número de pessoas que não o conhecem dobrou. Aumento
relevante, quando levamos em consideração que os próprios belenenses
de outros bairros, nem possuem conhecimento da localização ou até
mesmo da existência do mercado.
Porcentagem das pessoas que conhecem, porém nunca entraram no
mercado de São Brás

Gráficos 02

A análise dos gráficos 1 e 2, intensifica o argumento de
esquecimento do Mercado de São Brás do roteiro turístico da cidade
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de Belém. Na Estação das Docas do Pará (Ponto turístico), local no
qual as entrevistas foram focadas aos turistas, encontramos no gráfico
1, os entrevistados em maioria desconhecendo o mercado e no gráfico
2, 64% das pessoas que conheciam, nunca entraram no mercado,
diferenças significativas comparadas aos outros dois locais de aplicação
do questionário.
Porcentagem das pessoas que achavam que o edifício deveria permanecer
exercendo a função de mercado

Gráficos 03

Nos gráficos acima, revelam a opinião dos entrevistados a
respeito do uso do edifício do mercado. Reiterando, que apenas os
participantes que já entraram no prédio obtiveram suas respostas
contabilizadas. Os entrevistados da praça do mercado e os da frente do
shopping center, opinaram em maioria (59% e 57%, respectivamente)
na permanência do uso como mercado, por diversos motivos, alguns
pela preocupação com os trabalhadores do mercado e sua fonte de
renda, e outros, geralmente mais velhos, pela memória e afeto obtido
ao local. Contudo, as respostas dos entrevistados na estação das Docas,
64% opinaram para que o edifício passe a exercer uma nova função
para a cidade, na maioria, voltado a cultura ou ao turismo.
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5 POSSIBILIDADES DE NOVOS USOS
No intuito de buscar melhor aproveitamento do patrimônio,
maior benefício para a comunidade e fomentar ainda mais a economia,
a cultura e a memória local, este trabalho sugere possibilidades de novos
usos, para assim alcançar a preservação e revitalização, não somente do
edifício, mas também da Praça Floriano Peixoto, onde o mercado se
insere.
Uma das possibilidades de uso é a permanência do edifício
como um mercado municipal, porém em outros moldes. Um exemplo
de mercado revitalizado, que funciona tanto como polo de distribuição
para a população, mas também como ponto turístico, como por
exemplo, o Mercado Municipal de Belo Horizonte. O site da capital
mineira descreve, com capricho, o funcionamento do mesmo:
Com mais de 400 lojas, o Mercado Central é um
dos pontos comerciais mais procurados de Belo
Horizonte e recebe todos os dias da semana um
público de todas as partes de Minas Gerais e do
mundo, que consegue unir suas compras ao lazer
e à diversão, percorrendo os corredores temáticos
como o dos queijos, doce, artesanato, ervas, raízes,
artigos religiosos, e as praças, como a da feijoada
e a do abacaxi...5

O mercado ainda disponibiliza visitas monitoradas em diversos
idiomas para assim, não apenas fomentar a economia e comércio local,
mas também contar e preservar a memória da cidade. O mercado
possui ainda lojas refrigeradas de alta higienização, além de segurança
constante no seu interior e no entorno.

5 http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/mercado-central
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O Mercado de São Brás, recebendo um modelo mais atual e
atrativo, poderia recuperar economicamente e culturalmente a região,
abrigando os vendedores informais da proximidade, concentrando-os
no edifício e gerando maior fluxo de consumidores, pois o complexo
detém condições para voltar a ter relevância histórica e turística para
Belém.
Outra possibilidade de uso para o edifício é a implantação de um
centro cultural, pois a Praça Floriano Peixoto carrega em sua trajetória,
forte relação com as artes urbanas e com diversos grupos culturais. O
complexo já foi palco de grupos de capoeira, skatistas, intervenções
artísticas e nos últimos anos tornou-se o local de concentração para os
protestos populares.
Seguindo então essa trajetória, o mercado poderia abrigar
galerias, ambientes para as oficinas e salas para eventos, o que
favoreceria seu pleno funcionamento, com segurança e o maior grau de
atratividade para a comunidade usufruir do complexo.
Qualquer que seja o novo uso da edificação, o local poderia
também exercer outras funções em turnos distintos, garantindo
aproveitamento total. Pode-se pensar na possibilidade de uma vida
cultural mais intensa no período noturno, já que a área de intervenção
carece desse tipo de estabelecimento. Para isso, um bar ou restaurante
seriam boas opções para suprir esta necessidade. O potencial uso 24
horas destaca-se por sua localização estratégica, o que demandaria
também a necessidade de um infocenter no local para receber os visitantes
e turistas.
Importante ressaltar que tanto o bar/restaurante, para os
horários noturnos, quanto o infocenter, poderiam exercer suas funções
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sem comprometer no uso de qualquer que seja a função destinada para
o edifício, além de contribuir para maior aproveitamento do local, tanto
por turistas, quanto pelos próprios belenenses, aumentando assim
as relações de pertencimento das novas gerações pelo patrimônio e
fomentando uma memória afetiva com a cidade para o futuro.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fomentação do debate sobre este centenário patrimônio
histórico, localizado em um ponto central de Belém, que necessita de
cuidado e atenção, não pode permanecer no esquecimento pelo poder
público. Desta forma, faz imprescindível a elaboração de projetos de
salvaguarda, para poder incluir o edifício no roteiro turístico da cidade,
de uma forma prioritária e definitiva, e assim, enaltecer a memória e o
sentimento de pertencimento do lugar por todos que o cercam, bem
como garantir sua vitalidade no cotidiano da cidade.
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Capítulo 11
Patologias Construtivas em Edifício Tombado do Centro
Histórico da Cidade de Cuiabá/MT: Avaliação Pós-Ocupação
Preliminar ao Estudo de Mapeamento de Danos
Luciane Cleonice Durante 1;
Ivan Julio Apolônio Callejas 2;
Mirella Pissurno Lima 3;
Henrique Kendy Ozaki 4;
Emmanoelle Barbosa Camargo da Silva Maia 5;
Mellany Cristy Alegria Larrua 6

1 Introdução
A construção civil vem evoluindo tecnologicamente, muito
embora os alcances dessa evolução ainda não tenham chegado à
prática da execução das obras. A sociedade globalizada cria acervos
tecnológicos que permitem construir e exprimir suas necessidades e
anseios por elementos revolucionários, como a impressão 3D e 4D,
contudo, essas tecnologias não são empregadas em prol da preservação
1 Doutora em Física Ambiental; Universidade Federal de Mato Grosso; e-mail:
luciane.durante@hotmail.com
2 Doutor em Física Ambiental; Universidade Federal de Mato Grosso; e-mail:
ivancallejas1973@gmail.com
3 Especialista em Design de Interiores; Universidade Federal de Mato Grosso
4 Arquiteto e urbanista; Universidade Federal de Mato Grosso; e-mail: rik_ozaki@
hotmail.com
5 Especialista em Gestão de Projetos em Engenharia e Arquitetura; Universidade
Federal de Mato Grosso; e-mail: manu_maia07@hotmail.com
6 Arquiteta e urbanista; Universidade Federal de Mato Grosso; e-mail: mellany.
alegria.larrua@gmail.com
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do patrimônio edificado, que cada vez mais se tornam vulneráveis às
diversas ações do homem, às intempéries e seus efeitos patológicos
(LICHTENSTEIN, 1986).
Durante a fase de utilização, podem-se classificar as ações
patológicas nas edificações em dois tipos: as antropogênicas e as da
natureza. As primeiras estão relacionadas a fatores tais como desgaste
ao uso, ausência de conservação preventiva, intervenções indevidas, às
condicionantes do desenvolvimento urbano, vandalismo, dentre outras;
enquanto que, as segundas, ocorrem devido aos terremotos, maremotos,
avalanches, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra, ciclones,
tufões, tornados, animais, insetos, agentes biológicos e vegetação
(CARMONA FILHO, 2009). Das antropogênicas, é importante se
atentar para os danos oriundos do desenvolvimento urbano, pois os
impactos gerados pela movimentação do solo do entorno, a mudança
de declividade do solo ao redor, a impermeabilização do solo e cargas
vibratórias, podem gerar patologias graves às edificações. No caso de
edificações de centros históricos, os danos podem ser irreversíveis e,
muitas vezes, as soluções carecem de estudos aprofundados.
A cidade de Cuiabá foi fundada em 1719, possui centro histórico
tombado de aspecto tipicamente colonial, impresso claramente em
sua arquitetura. Nele, as casas são usualmente de adobes ou tijolos
com cores vivas, geminadas e com estilo peninsular. As fachadas são
compostas por beirais trabalhados, com portas e janelas projetadas
para abrirem diretamente para as ruas e calçadas, transformando a rua
no prolongamento da casa (PÓVOAS, 1980).
As fachadas são caracteristicamente compostas por porta
ao centro e duas janelas de cada lado, as quais correspondiam aos
cômodos da frente da casa, separados por um corredor de acesso aos
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cômodos mais ao fundo. Na lateral direita, geralmente, tinha-se a sala
de visitas, com aproximadamente 30 m² e na lateral esquerda, outra
sala, também espaçosa que, geralmente, era utilizada como escritório
quando o proprietário era homem de negócios ou funcionava como
um dormitório. Conforme o tamanho da família a casa tinha mais dois
quartos e, aos fundos, dispunham-se as varandas que tinham como
comprimento a largura da casa e por ela dava acesso a um corredor que
levava a cozinha, dispensa, ao banheiro e ao jardim/pomar (PÓVOAS,
1980).
Este artigo teve por objetivo analisar as ocorrências de
manifestações patológicas de uma edificação do Centro Histórico da
cidade de Cuiabá: a Casa irmã Dulce, consistindo em um estudo de
caso de identificação e classificação de patologias, utilizando-se do
método da Avaliação Pós-Ocupação. Não pretende consistir em um
Mapeamento de Danos, uma vez que não faz uso de legendas para
determinação dos tipos e localização exata dos problemas encontrados,
mas pode ser utilizado como exercício preliminar a esta fase.

2 MÉTODO

2.1 Objeto de estudo
A Casa irmã Dulce, localizada no Centro Histórico de Cuiabá
(figura 1) é um exemplar com características de estilos neoclássico,
colonial e renascentista, com fachada principal composta por platibandas
ora fechadas, ora com balaústres, entremeadas com pilastras de
platibandas. As esquadrias são em madeira, com venezianas e cimalhas.
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Pilastras e frisos também fazem parte da fachada (figura 2). As portas e
janelas abrem diretamente para a rua e a calçada e conforme salientado
anteriormente, transforma a rua em prolongamento da própria casa.
As paredes principais são em taipa de pilão, as telhas são de
barro com forro em tábuas de madeiras e o piso é em ladrilho hidráulico.
Existe uma pequena ampliação nos fundos construída em paredes de
tijolos de barro e piso cerâmico.
A distribuição se dá por meio de um corredor, desde a rua até a
cozinha e o quintal. Os quartos correspondem aos cômodos da frente
da casa e, mais ao fundo tem-se a sala, à direita.
Figura 1 – (a) Mapa de Cuiabá e (b) Localização da casa Irmã Dulce no
centro Histórico

Fonte: Autores
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Figura 2 – Fachada da casa Irmã Dulce

Fonte: Autores

2.2 Etapas metodológicas
Este estudo tem como referencial metodológico a Avaliação
Pós-Ocupação (APO), definida neste trabalho como:
Avaliação retrospectiva de ambientes construídos,
adotada para diagnosticar e recomendar, segundo
uma visão sistêmica e realimentadora, modificações
e reformas no ambiente objeto da avaliação e, para
aprofundar o conhecimento sobre este ambiente,
tendo em vista futuros projetos similares; aplicada
através de métodos e técnicas levando em
conta a opinião dos técnicos especialistas e dos
usuários dos ambientes. (ORNSTEIN; BRUNA;
ROMERO, 1995, p. 7).
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Os estudos de APO podem abordar os mais diversos aspectos
do ambiente construído (ORNSTEIN; ROMERO, 1992) e, no caso
deste estudo específico, refere-se às patologias construtivas na área de
Patrimônio.
Os procedimentos de identificação das causas das patologias
construtivas em edifícios históricos ou tombados consistem de: (i)
levantamento detalhado do local para subsidiar o entendimento do
problema por meio de realização de visitas técnicas no local (vistorias),
(ii) anamnese, que consiste de levantamento de documentos históricos
ou realização de entrevistas com usuários e construtores para resgate
de intervenções ou ocorrências que justifiquem o comportamento da
edificação e (iii) realização de ensaios não destrutivos de laboratório a
partir de coletas de amostras discretas (FERREIRA, 2010).
Essa metodologia encontra referencial na literatura que aborda
a conservação patrimonial, em termos de Mapeamento de Danos que
pode ser entendido como:
Mapas de danos são documentos gráficos que
sintetizam informações a respeito do estado de
conservação geral de um edifício por meio da
representação das alterações sofridas por seus
materiais e estruturas ao longo do tempo Seu
desenvolvimento consiste no registro criterioso
das patologias/alterações por meio de símbolos
gráficos com os quais se representam as diversas
categorias e níveis de degradação identificados,
constituindo-se em uma legitima e importante
instância de diagnóstico dos bens culturais
(TIRELLO; CORREA, 2012).
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No entanto, não se pretende elaborar Mapa de Danos da
edificação objeto de estudo, mas sim, realizar etapa preliminar a este, o
que pode subsidiar futuramente a sua elaboração.
As visitas foram realizadas no mês de março de 2015, na estação
quente-úmida da cidade de Cuiabá, de modo a permitir a identificação da
ação da chuva sobre os sistemas estudados. Foi elaborado mapeamento
das patologias na planta da edificação, com a identificação dos materiais
das paredes e cobertura.
Nos pontos de ocorrência de patologias, identificou-se a sua
origem e causa, sendo proposta uma técnica reparativa adequada para a
sua correção. Desta forma, as seguintes propostas foram sugeridas para
sanar o problema patológico identificados neste trabalho:
a) Recuperação de elementos decorativos: cortar as áreas
defeituosas que devem ser rebaixadas para que se tenha uma boa
aderência, recomendando-se pelo menos 16 mm. Com escova de arame
limpar a superfície, saturar a superfície com óleo de linhaça fervido,
deixando secar. Fazer uma pasta misturando uma parte de óxido de
chumbo, 11 partes de areia branca e três partes de giz pulverizado e
misturar com óleo de linhaça até obter consistência macia, firme e
uniforme. Na sequência, aplicar a massa numa camada única de cerca
de 6 a 8 mm, pressionando-a contra a peça e moldando.
b) Correção de umidade ascendente: retirar o revestimento
impermeável que atualmente está impedindo a evaporação da umidade.
Em seguida, verificar a fonte de umidade e proceder a sua eliminação
ou controle, aplicando na sequência argamassa similar à existente.
c) Substituição de reboco: cortar o trecho danificado e remover
por meio de escovação vigorosa com escova de cerdas duras, todo o
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material solto ou com pouca aderência, assim como as eflorescências
e qualquer tipo de crescimento biológico. Aplicar fungicida caso haja
indícios de ocorrência de ataque biológico. Antes que qualquer outra
argamassa corretiva seja aplicada à superfície, as juntas devem ser
cortadas a uma profundidade de pelo menos 1,6 cm, objetivando-se
obter aderência adequada ao substrato. Antes da restauração, a superfície
da alvenaria deve ser umedecida para reduzir a sucção por capilaridade,
em especial nos climas quentes, sendo então posteriormente aplicada a
argamassa. O novo emboço deve ser iniciado colocando uma capa de
material muito leve, que pode ser aplicado por meio de brocha como
se fosse pintura, preenchendo bem os interstícios, a fim de se criar uma
superfície de aderência. Uma vez aplicada esta primeira camada, devese agregar com colher as capas de reboco, procurando-se durante o
restauro promover a semelhança deste com o original. O acabamento
(com gesso ou cal) também deve guardar características semelhantes
ao existente.
d) Selamento de fissuras: deve-se limpar com cuidado a área
onde se encontra a fissura, escareando a fissura e preenchendo o vazio
decorrente deste procedimento com argamassa de cal e areia forte e
pouco espessa, e eventualmente, caso os vazios sejam maiores, fazer o
embrechamento com pequenos pedaços de pedra ou tijolo. A aplicação
desta argamassa deve ser feita depois de adequadamente molhada no
caso de alvenarias de tijolos, ou no caso de alvenarias de pedra, deve-se
lavar as pedras após o apicoamento. Antes de proceder ao selamento,
torna-se necessário certificar-se de que o problema é apenas superficial
e não compromete a estrutura do edifício, evitando assim, mascarar
problemas mais sérios que reaparecerão de forma mais intensa no
futuro em decorrência de um diagnóstico inadequado.
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e) Retirada de vegetação: no caso de presença de vegetação
instalada em partes do edifício, torna-se necessário extrair e exterminar
esta patologia por meio da aplicação de herbicidas. Avaliar a necessidade
de retirá-las completamente do componente da edificação uma vez que
este procedimento pode levar a total degradação da região de infecção.
Em alguns casos, o crescimento dentro do componente da edificação
e sua proliferação pode se estender até às fundações, tornando a
degradação praticamente irreversível e de difícil recuperação. Nestes
casos, deve-se optar por refazer a parte do sistema infectado.
f) Substituição/recuperação de forro de madeira com umidade
proveniente do sistema de cobertura: após sanar a falta de estanqueidade
do sistema de cobertura, substituir as peças/ componentes danificados
observando a qualidade da madeira e os encaixes, providenciando a
imunização e proteção superficial de todo o conjunto de forro, barrotes
e piso (tanto peças novas quanto antigas).
g) Peças infectadas por fungos/ brocas e cupins: avaliar a
necessidade de substituição das peças deterioradas pela ação de
agentes biológicos. Naquelas passíveis de recuperação, providenciar
a imunização da peça por meio de injeção de produtos químicos
(resinas): inicialmente os agentes patológicos devem ser eliminados
seja por raspagem ou imunização por meio de aplicação de produtos
químicos. Limpar então as peças superficialmente para posterior
aplicação do produto químico de preenchimento que visa restaurar a
função estética e estrutural. Com auxílio de uma seringa, nos furos
remanescentes da peça de madeira oriundos da eliminação do agente
patológico, injetar resina preferencialmente na direção das fibras da
madeira. Este procedimento deve ser repetido aproximadamente 15
dias da primeira aplicação com intuito de vedar as descontinuidades
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ainda remanescentes na peça. Deve-se manter em observação a peça
imunizada para evitar que os agentes voltem a se instalar novamente.
h) Preenchimento de descontinuidade na madeira proveniente
de pequenos defeitos devido à presença de nódulos, rachaduras ou
buracos nas peças: pode ser feito com cola (tipo madeira) e pó de serra
fino, preferencialmente com a mesma tonalidade da madeira original.
Recomenda-se que o pó não seja de madeira mais dura que a original.
Deixar o preenchimento um pouco mais alto com intuito de facilitar o
acabamento da peça, que deve ser feito inicialmente por meio de lixa
mais grossa e posteriormente por uma lixa fina.
i) Substituição de revestimentos cerâmicos descolados ou com
som oco: Providenciar a retirada com cuidado daqueles que ainda
não se destacaram do paramento. Na sequência, retirar a argamassa
antiga de assentamento e providenciar o nivelamento e limpeza da
superfície. Antes de aplicar a argamassa de assentamento, umedecer
o local de aplicação para evitar que a água da argamassa seja sugada
pelo paramento seco. Dosar a argamassa de assentamento, respeitando
o tempo de hidratação dos polímeros. Aplicar a argamassa sobre o
paramente, respeitando sempre o de tempo de aberto da argamassa.
Pressionar o revestimento sobre a superfície e com ajuda de martelo de
borracha e espaçadores, nivelar e ajustar a junta de assentamento.
j) Erosão/ carreamento do solo de sustentação de pisos:
Inicialmente deve-se avaliar a origem da manifestação patológica,
identificando suas causas: carreamento por ausência de detalhe
construtivo e percolação de água, infiltração de água por vazamento,
má compactação do solo etc. Providenciar a colocação de solo na
região afetada para posterior compactação até o nível do elemento de
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sustentação. Proceder à execução do contrapiso e piso para proteger a
região afetada, reestabelecendo o sistema construtivo.
k) Recuperação de peças de forro de madeira: a origem está
no apodrecimento por desgaste ou umidade e a correção se faz por
substituição das peças danificadas observando a qualidade da madeira e
os encaixes, devendo ser imunizado todo o conjunto de forro, barrotes
e piso – peças novas e antigas.

3 RESULTADOS

3.1 Patologias do sistema de paredes
Para facilitar a localização das patologias nas paredes, cobertura
e piso presentes na edificação, apresentam-se a planta baixa (figura 3),
bem como o quadro 1, 2 e 3 no qual estão identificados os locais das
patologias, sua classificação, sua origem e a técnica de recuperação.
Com o olhar na planta baixa, é possível reconhecer as patologias
dos sistemas piso, paredes e coberturas, cada qual com sua simbologia
de representação, sendo a mais recorrente a de cobertura, que é a
vedação mais exposta às intempéries. Patologias de cobertura existem
em todos os ambientes, com origem em diversos fatores, como ataque
de insetos (quadro 2, item 2), apodrecimento da madeira da estrutura e
do forro e exposição à chuvas e ventos (quadro 2, item 1).
As paredes são parte em taipa e parte em adobe e nelas é
possível perceber que intervenções já foram feitas, inserindo tijolos de
barro como material para recuperação (quadro 1, item 9). Os detalhes
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da fachada se desprenderam (quadro 1, item 1), fissuras e trincas por
ação da umidade (quadro 1, itens 4 a 7).
Sobre o sistema de piso, a patologia mais grave encontrada foi
o carreamento de terra abaixo do piso e sua consequente destruição,
uma vez que o terreno é inclinado e não existe sistema de contenção de
terra à jusante da construção (quadro 3, item 3). O ladrilho hidráulico
e o piso de madeira originais ainda existem, muito embora estejam em
péssimo estado de conservação (quadro 3, itens 2 e 3).
Figura 3 – Planta das patologias da Casa Irmã Dulce

Fonte: Autores
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Quadro 1 – Patologias no sistema de paredes
LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Quebra de
parte da cimalha.

Trincas no
barrado da
parede.

Fissuras e
trincas nos
sentidos
horizontal,
vertical e
diagonal.
Manchas
escuras.

207

ORIGEM

TÉCNICA

Umidade,
depredação
ou lesão.

Recuperação de
elementos decorativos.

Infiltração,
vazios no
terreno 0casionados
por insetos,
enraizamento
da vegetação
próxima
na calçada,
vibração do
tráfego de
veículos.

Correção de
umidade
ascendente.

Retração da
argamassa de
reboco. As
alterações de
cor decorrem
da ação das
intempéries.

Substituição de
reboco.

Descolamento do
reboco.

Percolação
de água por
capilaridade.
Presença de
sais e água
em excesso
no material.

Descolamento do
reboco.

Subida de
água por
capilaridade
Presença de
sais e água
em excesso
no material.

Descolamento do
reboco.

Subida de
água por
capilaridade
Presença de
sais e água
em excesso
no material.
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Adequada
impermeabilização da
parede
e substituição
de reboco com
traço
compatível
com o
substrato.

Continuação Quadro 1.
LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Descolamento do reboco.

ORIGEM
Subida de
água por
capilaridade
Presença de
sais e água
em excesso
no material.

Descolamento do reboco.

Revestimento novo aplicado sobre
revestimento
antigo sem
adequada
identificação
do substrato.

Crescimento
da vegetação
nos componentes da
edificação.

Instalação
de vegetação
nos componentes da
edificação.
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TÉCNICA
Adequada
impermeabiliza-ção da
parede
e substituição de
reboco
com traço
compatível com o
substrato.
Substituição de
reboco,
compatibilizan-do
o traço da
argamassa
com o
antigo.
Supressão
da vegetação, com
reconstrução
do componente
afetado.

Quadro 2 – Patologias no sistema de cobertura
LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Desprendimento do
forro e peças
ausentes.

ORIGEM TÉCNICA
SubstiVentos,
chuva, so- tuição/
brecargas, recupeapodreci- ração de
mento das forro de
peças por madeira.
umidade
ou de
variação
volumétrica do
forro de
madeira
quando
exposto
às águas
de chuvas.

Caminhos
de insetos na
estrutura de
madeira da
cobertura.

Presença
de cupim.

Injeção
de produtos
químicos em
madeira.

Destacamento
de peças de
forro.

Apodrecimento
por desgaste ou
umidade.

Recuperação de
peças de
forros
de madeira.
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Quadro 3 – Patologias no sistema de piso
LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Peças do
ladrilho
hidráulico
ausentes ou
quebrados
na entrada
do ambiente.

Irregularidade e envelhecimento
do piso de
madeira.

Erosão/
carreamento
ou compactação
do solo de
sustentação
do piso.
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ORIGEM
Atrito causado pelo
tráfego de
pessoas.
Além disso,
problemas
com a
umidade,
lesões, sobrecargas,
desgaste do
material ou
vandalismo.
Má execução,
desgaste,
retração ou
apodrecimento por
umidade.

Carregamento
do solo
ao longo
do tempo
devido a
vazamentos ou má
execução
da compactação.

TÉCNICA
Substituição de
revestimentos
cerâmicos.

Preenchimento de
madeira.

Contenção do
carreamento do
solo.

4 CONCLUSÃO
As patologias consistem em sérios problemas, principalmente
em edificações antigas, como é o caso dos imóveis tombados pelo
IPHAN. O estudo de medidas preventivas se torna fundamental, e a
busca de soluções deve ser, ao mesmo tempo, rápida e cautelosa. Isso
porque, em se tratando de bens patrimoniais, é possível intervir, porém
de maneira criteriosa e, às vezes, restritas. Além da preocupação com
a funcionalidade, ainda deve ser considerada a questão da integridade
do estilo arquitetônico, a preservação/recuperação dos elementos
construtivos.
Após o diagnóstico de patologias construtivas na Casa Irmã
Dulce, no centro histórico de Cuiabá, pode-se dizer que a umidade é
responsável pela maioria dos problemas, principalmente decorrentes
da deterioração provocada pela ação de chuvas, pela capilaridade e pela
condensação. Os ventos também são sérios coadjuvantes na degradação
das alvenarias de terra, aumentando a ação das chuvas e carregando
partículas que promovem a erosão das superfícies.
Dessa maneira, a viabilidade das soluções deve ser embasada
em uma análise muito mais aprofundada que em construções comuns.
Porém, é necessário frisar que essas medidas devem ser estudadas e
colocadas em prática de forma iminente, pois o Centro Histórico é uma
parte da cultura regional, que está se deteriorando e se perdendo ao
longo do tempo. A precariedade das condições das casas coloniais nos
remete à necessidade de efetiva implementação de políticas públicas de
valorizem o potencial que a área central da cidade apresenta.
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Capítulo 12
Reconstituição de Argamassas na Igreja Nossa Senhora do
Rosário- Oeiras, Piauí
Camila de Sousa Ferreira 1;
Amanda Cavalcante Moreira 2

1 Introdução
As construções históricas piauienses sofrem inúmeras patologias
devido aos seus materiais e técnicas construtivas empregadas, e como
agravante desse processo, pode-se citar a falta de técnicas especializadas
na estabilização dos edifícios históricos, bem como profissionais
específicos para trabalho de restauro nas construções em pedra e barro.
Durante visita técnica realizada à cidade de Oeiras, primeira
capital piauiense, fundada no século XVII, foi possível constatar o
grande acervo patrimonial de caráter sacro. Do pecúlio observado, o
que mais chamou a atenção pela degradação foi a Igreja Nossa Senhora
do Rosário (figura 01), que se encontra em um conjunto urbano
tombado e, também, contemplada pelo seu tombamento individual,
em nível estadual e federal (SILVA FILHO, 2009)

1 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Piauí;
e-mail: camilasfg@live.com
2 Professora Ms. da Universidade Federal do Piauí; Doutoranda em arquitetura e
urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo;
e-mail: amandacmoreira@hotmail.com
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Figura 01- Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Fonte: FERREIRA, C.S. 2016.

A cidade de Oeiras se destaca como testemunha da ocupação
do solo piauiense, por ser um dos primeiros conglomerados urbanos
do estado, consolidando-se na região por meio da pecuária de gado e
das ocupações jesuíticas (SILVA FILHO, 2009). A Igreja do Rosário
é resultado dessa consolidação e reflete os valores da sociedade da
época. À época, tratava-se de uma igreja destinada aos negros e por isso
encontrava-se afastada do núcleo principal da cidade, onde estavam
os principais edifícios religiosos e institucionais (FUNDAC, 1986).
Atualmente, o entorno da igreja é predominantemente residencial.
Os problemas patológicos encontrados na Igreja têm similitude
com os demais edifícios culturais da cidade, o que sugere que o
fenômeno de degradação desses bens está ligado a um fator comum,
no qual pode-se inferir ser o material utilizado na construção. Destacase que as patologias apresentadas são danosas e podem estar associadas
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diretamente ao fato de ser construída com argamassa de barro,
permitindo um desgaste estrutural no corpo do monumento. Além
da estabilização da Igreja, o presente escrito trata da importância no
tratamento das construções pretéritas, justificando sua escrita através
da salvaguarda que a mesma representa, de forma material e imaterial.
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi identificar as
patologias mais comuns na Igreja Nossa Senhora do Rosário e propor
soluções para a reconstituição dos danos observados. Como objetivo
específico, realizou-se um remonte histórico das técnicas construtivas
piauienses, especificamente da cidade de Oeiras. Deve-se destacar
que as informações colhidas são fruto de um trabalho realizado pelo
IPHAN-Piauí, de qual pudemos participar.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A origem da Igreja
A Igreja Nossa Senhora do Rosário é uma construção do
terceiro quartel do século XVIII, trata-se da segunda construída na
cidade de Oeiras. Suas principais características remetem ao “barroco
litorâneo”3, entretanto por ter sido erguida por jesuítas, defende-se
a ideia de que esta não obedece a um estilo arquitetônico, já que a
Ordem da Companhia de Jesus ao se ocupar de um local, priorizava
3 O barroco classificado como litorâneo, era menos independente, refletia os gostos de

uma sociedade rural e aristocrata, poderia se arriscar dizer, que este tinha influências do
neoclássico. O mesmo, é sempre ligado a dois fatores preponderantes: consolidação
territorial e ordens religiosas. Os maiores representantes são: Pernambuco, Bahia e Rio de
Janeiro. (REIS FILHO, 2000).
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pela austeridade das construções, dando vez apenas ao estilo maneirista
da época (FUNDAC, 1986).
Recebe o nome de Nossa Senhora do Rosário por ter sido
construída com mão de obra escrava. A construção foi feita em pedra
e argamassa de barro, tendo a nave principal da igreja cobertura de
telha cerâmica, em duas águas. Os demais cômodos foram construções
mais recentes, acredita-se que do final da década de 30. Em sua fachada
principal, a igreja apresenta apenas uma única torre sineira, sendo esta
coroada com um bulbo escalonado. A torre sineira, assim como toda a
fachada principal é emoldurada com pedras, entretanto a torre recebe
uma camada de tinta em sua pedraria (FUNDAC, 1986).
O corpo principal que dá origem a nave da igreja é coroado com
um frontão triangular, emoldurado de cornijas retangulares e encimado
com uma cruz, tendo nele um oratório dedicado a imagem de Nossa
Senhora do Rosário, uma obra de madeira trazida de Portugal. A igreja
possui em sua fachada principal portaria única, com quatro janelas
simétricas em sua disposição e similares em tamanhos, assentamentos
e cores. No lado direito da fachada é possível observar um pináculo em
pedra ao lado do frontão. As bases dos cunhais possuem acabamento
abaulado, enquanto os capitéis recebem acabamento retangular.
Embora se apresente muito original, a igreja possui algumas
modificações, como, por exemplo, o seu forro, genuinamente de
madeira, com afrescos de Nossa Senhora do Rosário, que atualmente
não existe mais in loco, devido às intempéries. Alguns dos pedaços estão
expostos no Museu de Arte Sacra de Oeiras. Seu piso também foi
modificado, assim como o acesso a torre sineira. Atualmente é feito
através do coro e o acesso ao púlpito, que de acordo com relatos já
existiu, entretanto atualmente encontra-se sem entrada. Nitidamente a
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igreja foi planejada para possuir colaterais ligadas à nave, isso explica
o fato de existir uma torre sineira sem batistério e um púlpito sem
utilização. Ao que consta, nas construções dessa época, era construído
primeiro o púlpito e depois o acesso a ele.
É possível constatar que o templo é um local culturalmente
importante para cidade de Oeiras, principalmente nas manifestações
religiosas da Semana Santa, onde há grande peregrinação de devotos,
caracterizando-o bem como representante não só de patrimônio
material, mas também imaterial. O trajeto é feito pelas ruas da cidade e
termina na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Isto posto é de extremo
interesse que a Igreja seja contemplada com um projeto de estabilização,
tendo em vista algumas complicações em sua estrutura que podem
afetar o seu funcionamento.
A análise desse edifício é de extrema importância, pois pode
servir de base para que as demais construções piauienses que utilizam
da mesma técnica construtiva e necessitam de trabalhos de conservação
e restauração. Tendo em vista que a cidade de Oeiras é uma das mais
importantes no estado, do ponto de vista patrimonial, deve-se considerar
que um estudo de consolidação de um de seus bens tombados, pleiteia
a sociabilidade do patrimônio edificado, com riqueza imaterial.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi tombada a nível estadual
no ano de 1986 e a nível federal no ano de 2012 As justificativas
apresentadas são de que ela é um representante genuíno da arquitetura
jesuítica e contou com mão de obra escrava e indígena, apresentando,
portanto, importância no âmbito do patrimônio imaterial, além de
apresentar técnicas construtivas típicas do Piauí, em especial a união da
pedra e do barro (SILVA FILHO, 2009).
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No ato de tombamento a construção não possuía mais
total referencial de suas características iniciais, sendo ainda assim de
importante valor cultural. Salienta-se também que a intenção jesuítica
de construção dos templos era traçar um projeto grandioso, mas que
fosse erguido aos poucos, certamente o que ocorreu na Igreja, que
aparenta ter sido projetada a ser uma construção bem maior da qual
se encontra. Assim confirma Gardner, no ano de 1839, ao passar pela
cidade de Oeiras: “a cidade tem três igrejas, duas das quais, embora já
velhas, estão inacabadas.” (GARDNER, 1942).
A tática de construção aplicada remete bem aos padrões
populares portugueses, em especial a região Norte de Portugal, em
que eram empregados pedra e barro, principalmente na construção de
Igrejas, sendo estas conhecidas como “arquitetura da pedra. Entretanto,
estas possuíam aplicação de cal, para maior estabilização, diferente do
que ocorre em Oeiras.” (REIS FILHO, 2000).
A respeito da técnica construtiva utilizada na construção
em estudo, o escritor Olavo Pereira da Silva Filho faz as seguintes
considerações, em seu livro Carnaúba Pedra e Barro, sobre imóveis
piauienses entre os séculos XVIII e XX:
O clima seco e a pouca incidência de chuvas
garantiram a vida alongada às estruturas de terra
crua, muito despidas de qualquer revestimento.
O meio oferecia também abundantes jazidas de
arenito, favorecendo o levantamento das estruturas
de pedra e barro (SILVA FILHO, 2007, p. 103).

Oeiras está projetada longe do litoral, o que tornava dificultosa
a aplicação de cal nos edifícios. Uma das técnicas portuguesas era
inserção de cal nas argamassas para dar mais solidez a construção,
entretanto, esse processo tornava-se inviável, tendo em vista que
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relatos de moradores dizem que a cidade mais próxima para se obter
cal em décadas passadas, era Frecheirinha, no estado do Ceará, a cerca
de seiscentos quilômetros da cidade de Oeiras.4
No mesmo estilo edificante, existem outras construções em
Oeiras, como: A Casa de Polvora, A Igreja Matriz Nossa Senhora das
Vitórias e a Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

2.2 Identificação das Patologias e Propostas de Intervenção
As patologias encontradas do edifício estão diretamente ligadas
às técnicas construtivas e os materiais utilizados. Assim, pode-se destacar
que a igreja apresenta fissuras, externa e internamente, gerando risco
de queda (importante fazer uma cava, para ver a fundação e verificar
o arruinamento lateral). O local mais prejudicado é o canto direito,
principalmente no cunhal (figura 02).
Figura 02 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em detalhe o canto direito
prejudicado

Fonte: FERREIRA, C.S. 2016. Edição feita pelas autoras.
4 Informação oral cedida por moradores de Oeiras.
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Existem pontos de infiltração ao longo de todo o corpo da
igreja (figura 4A), por isso a estrutura apresenta sinais ao longo de
todos os seus elementos, como é o caso do piso. O ladrilho da igreja
apresenta trincas (canto direito interno), o local está em contato com
o canto em arruinamento, o que sugere que o piso esteja afundando
(figura 4B). Ao andar pelo canto direito da igreja, é possível perceber
que a fileira de ladrilhos em contato com a parede está em um nível
mais baixo que os demais, sugerindo afundamento.
As paredes também apresentam os fenômenos decorrentes
da infiltração. O óculo da igreja (no lado direito) apresenta grandes
fissuras e, nesse caso em específico, não aparenta ser resultado de uma
argamassa degrada e sim de trincamento (figura 4C). Externamente
é perceptível encurvamento na forma de parábola na parede direita,
provocado por um deslocamento em seu eixo, como se estivesse
inclinando horizontalmente em relação a sua base (figura 4D). Algumas
fissuras externas e internas sugerem ser resultado de uma argamassa
inadequadamente dosada e lixiviação com água, outras aparentam ser
problema de fundação (figura 4E).
O acesso ao coro da igreja é feito por uma escada de madeira,
que se encontra em processo de degradação, com tábuas descolando. O
piso do coro e a balaustrada também são em madeira e apresentam sinais
de cupim (figura 4F). Da mesma maneira o acesso a torre sineira é feito
por uma escada de madeira, esta encontra-se flexionada, apresentando
risco de ruptura, além de estar apodrecida devido constante contato
com a água.
A torre sineira interna e externamente apresenta rachaduras,
algumas relacionadas ao intenso contato com água da estrutura, outras
aparentam ser resultado de argamassa ruim (figura 4H). O piso da torre
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é de madeira e encontra-se em estado de putrefação, com marcas de
cupim, mais um sinal das infiltrações.
Ao longo dos anos foram feitas algumas correções com
cimento comum, na parte superior do frontispício, aparentando não
existir boa aderência do cimento, pois mesmo com os reparos ainda
existem algumas rachaduras.
Analisando as patologias registradas, pode-se frisar que o
lado direito do cunhal da Igreja é o mais prejudicado, podendo ser
considerado de caráter emergencial. Pode-se constatar também que seu
arruinamento se deve ao fato da lixiviação da argamassa (figura 4I),
esse fato só ocorre, porqueem virtude de o ligante ser de barro, que
por sua vez é muito suscetível a ação da água, resultando de infiltrações
ascendentes do telhado.
Outro fator preponderante é o possível desgaste da fundação
do lado direito, que por sua vez está cedendo, fazendo com que a Igreja
esteja sofrendo um pequeno deslocamento.
Para solucionar os problemas patológicos, idealizou-se a
possibilidade remontagem do cunhal direito, através da inserção de
uma argamassa específica para situação, respeitando as premissas
contemporâneas de restauro tendo em vista que as argamassas
modernas são de emprego necessário para consolidação e o aumento
de longevidade da construção, como já admitia a Carta de Veneza no
seu Art.10 (ICOMOS, 1964).

222

Figura 04- Patologias em destaque

Fonte: FERREIRA, C.S. 2016. Edição feita pelas autoras.

É considerável salientar o primeiro axioma de Cesare Brandi
(1977), que menciona que somente se restaura a matéria da obra de
arte. Isto posto, as propostas de intervenção devem se firmar em
recomendar ações para conservar a matéria que constitui o edifício,
não em projetar falsificações. O importante é procurar conservar a
matéria, incorporando seus aspectos históricos, sofridos com os anos,
sem deixar de apresentar um referencial estético, este deve ser baseado
em como a Igreja se mostrava pouco tempo antes de apresentar a
patologia. Desta forma, seguindo estes preceitos, não se faz resgates
anacrônicos, apenas procura-se restituir faces fragmentadas do edifício.
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Figura 05: Detalhe da lateral direita da Igreja, mostrando-a sem reboco, em
reforma anterior.

Fonte: FUNDAC. Ano desconhecido

Figura 06: Detalhe da lateral esquerda Igreja, mostrando-a sem reboco, em
reforma anterior.

Fonte: FUNDAC. Ano desconhecido
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De acordo com o que foi observado, na maioria das construções
em Oeiras, ocorre um fenômeno de desgaste das argamassas. As
pedras que antes haviam sido assentadas e coladas, hoje aparentam
estar em junta seca, de maneira que estão descolando. Previsivelmente,
as construções que apresentam esse fenômeno terão que passar por
reparos em seus sistemas de argamassa.
Conforme recomendado no “Manual de Conservação
e Intervenção em Argamassas e Revestimentos à Base de Cal”
(KANAN, 2008), é importante que as intervenções sejam feitas com
materiais compatíveis com o material original, isso significa que os dois
devem possuir a mesma trabalhabilidade, ou seja, não necessariamente
precisam ser idênticos, mas sim possuir propriedades físico-químicas
iguais.
Inferiu-se que as argamassas utilizadas na cidade de Oeiras
não possuam cal em sua constituição, ou caso possuam, ela não
apresenta boa qualidade. Dessa forma, para manter a trabalhabilidade
com o substrato (pedra e barro), recomendou-se que as próximas
reconstituições devam contar com materiais à base de cal.
Outro fator preponderante no desgaste de argamassa é a
lixiviação por água que as Igrejas sofrem, devido aos muitos focos
de infiltração. Alguns destes desgastes e fissuras causadas pela água já
sofreram interferência, na tentativa de corrigi-las. Ao que se percebe,
erroneamente foi aplicado às construções patrimoniais de Oeiras, o
cimento Portland, o qual possui grande incompatibilidade com os
materiais construtivos tradicionais, o que pode causar até alteração
no comportamento do material original. É importante lembrar, que
em restauro nunca se deve colocar um material de maior rigidez
com outro de menor, tendo em vista que materiais rígidos possuem
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trabalhabilidade diferente, por isso não possuem uma boa aderência e
certamente sofrerão descolamento.
Baseando-se na obra de Oliveira (2011), propõe-se o
preenchimento das lacunas nas alvenarias da Igreja Nossa Senhora
do Rosário, com Argila Bentonítica, a qual é proveniente de rochas
bentoníticas, com elevada capacidade de troca de cátions com as demais
substâncias com as quais entra em contato, o que permite adequada
aderência. No caso de presença de água, esta funciona como uma
espécie de esponja, absorvendo a água e permitindo sua evaporação
posterior. Além disso; possui boa trabalhabilidade, moldando-se
facilmente onde é inserida.
A seguinte conclusão pode ser justificada pela definição no tipo
de cada argamassa:
5 - TIPOS DE ARGAMASSAS (SEGUNDO O
LIGANTE)
5.6 - Argamassas de barro: O emprego do saibro.
O que vem a ser saibro. Definição do Padre
Vasconcellos (1733). Restrições de uso pelos
teóricos antigos, especialmente os seguidores de
Vitrúvio. A tradição portuguesa do uso do solo na
argamassa.
6 - TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO DE
ARGAMASSAS 6.1 - Argamassas de assentamento:
degradadas Injeções de consolidação: Caso de
argamassas de barro. Uso de argilas bentoníticas.
Caso de antigas argamassas de cal. Técnicas do
uso de injeções de cimento fluidificado e cal.
Utilização de resina em casos limitados.
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6.2 - Falhas exteriores da argamassa de
assentamento: Técnicas de escarificação e
rejuntamento. A técnica do “embrechamento”.
Muito popular na restauração brasileira e muito
usada pelo antigos em muralhas expostas a forte
intemperismo. Vantagem em relação à aderência e
capilaridade. (OLIVEIRA, 2011, p. 38-39).

Por fim, coloca-se como importante que o trabalho de
reconstituição de argamassas deve seguir a padronização dos cadernos
técnicos do IPHAN, que oferecem legibilidade para a realização da
obra, porém para que haja solução do problema é necessário enxergar
a edificação como um sistema completo, sem fazer reparos parciais.
Desta forma, qualquer recuperação feita em sistemas
construtivos antigos, deve considerar que o prédio sofrerá com as novas
adições, sendo necessário ponderar que ao reconstituir as argamassas
é indispensável reparar os danos causados nas cantarias, as infiltrações,
bem como as movimentações da própria edificação.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao observar de perto as técnicas construtivas aplicadas pelos
jesuítas, fez sanar muitas dúvidas acerca de como as antigas igrejas e
prédios no interior do Piauí permanecem erguidos, mesmo depois do
tempo e das intempéries. Entretanto, apesar de ainda se manterem
erguidas, as construções apresentam patologias danosas que podem ser
corrigidas com auxílio de materiais modernos, seguindo as premissas
do restauro contemporâneo.
Por meio da análise dos tipos de argamassa encontradas na Igreja
foi possível identificar a evolução histórica da igreja pesquisada. Assim
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foi possível montar um traço de argamassa ideal para recomposição
da mesma, permitindo que fosse proposta a adequada intervenção na
edificação.
O edifício analisado encontra-se com muitas necessidades de
restauro, mas de imediato é importante a estabilização das alvenarias
com argamassa, pois é de caráter mais urgente. Por fim, pode-se
concluir que a qualquer construção histórica, de valor patrimonial
inquestionável, faz-se necessário um profissional especialista para lidar
com os problemas que surgem.
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Capítulo 13
Edifícios Históricos como Ferramenta no Ensino de Projeto
Arquitetônico
Márcio Barbosa Fontão 1

1 Introdução
Existe ainda certa dificuldade em se aplicar uma prática de
ensino de projeto que aproxime pensar e fazer, estimulando a produção
de conhecimento a partir da reflexão da própria prática (SCHON, 2000).
O modelo de ensino do projeto tradicionalmente aceito nas escolas de
arquitetura no Brasil tem permanecido o mesmo (LARA; MARQUES,
2003), baseando-se no ateliê de projetos, modelo fundamentado nas
disciplinas práticas criadas ainda no século XIX pela “École des BeauxArts” (BRANDÃO, 2016).
Mahfuz (2009) escreve que essa postura pedagógica que
considera o aluno portador um conhecimento intuitivo adquirido, e
que a partir dessa base pode aprender a projetar através da sua própria
prática, está fadada ao fracasso. O método do ateliê beneficia apenas os
alunos que já trazem consigo uma bagagem cultural e artística relevante
para o desenvolvimento de um projeto, e esse não parece ser o caso da
maior parte.
Quando se defende um método de ensino de projeto baseado
em estudo de casos, não se pode recortar e escolher apenas casos
1 Mestrando do PPGARQ da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da
UNESP; e-mail: mbfontao@gmail.ccom
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contemporâneos, pela sua familiaridade tanto formal como funcional.
É comum que edifícios contemporâneos sejam bem aceitos como
exemplares para a criação desse repertório e consequente fundamentação
do projeto arquitetônico. Isso pode acontecer por inúmeros motivos,
mas ocorre, sobretudo, pelo modo como críticos avaliam a produção
arquitetônica. Diane Ghirardo (2006, p. 420) aponta que ao priorizar
quase exclusivamente as características formais de monumentos
isolados, historiadores e críticos diminuem o valor de qualquer outro
aspecto.
O objetivo desta pesquisa é mostrar que edifícios históricos
podem servir como casos de estudo para o ensino de projeto
arquitetônico. Este ensino consciente do passado coloca o aluno diante
da história, e consequentemente apresenta outras técnicas construtivas,
organizações sociais, materiais, soluções espaciais, estratégias
compositivas, etc. Esta pesquisa mostra que não há nenhuma justificativa
para que esses casos históricos sejam negligenciados da “biblioteca” de
referenciais dos alunos.
Para comprovar, foram analisados três edifícios, sendo dois
inseridos na metade do século XX e o terceiro já no início dos anos
dois mil. Estes casos apresentam alto grau de referenciamento em
arquiteturas distantes da sua época, e mostram a possibilidade de
inovação a partir do conhecimento do patrimônio histórico.

2 O ENSINO DE PROJETO
Lawson (2011) aponta que de modo geral o processo de projeto
é baseado em três etapas: a análise, síntese e a avaliação. A análise é o
ponto de partida, no qual o projetista recolhe as informações necessárias
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para a elaboração da síntese e posterior avaliação. Entretanto, este
processo não é linear e contínuo, de modo que a qualquer momento o
projetista pode retornar a etapa anterior para resolver problemas que
surgiram ao longo do processo.
Esta pesquisa aborda especificamente a etapa de análise do
processo de projeto, e defende que os alunos tenham mais contato com
casos referenciais para que as etapas seguintes de síntese e avaliação
possam ser mais maduras. Evidentemente, arquitetos experientes não se
ocupam tanto em estudar casos e muitas vezes as referências projetuais
já estão impregnadas. Entretanto, é natural que um estudante de
graduação em arquitetura tenha ainda pouco repertório arquitetônico.
Seguindo a base filosófica tradicional anglo-saxônica do
pensamento pragmático, Richard Foqué (2010) defende que a
investigação em projeto é a base da construção do conhecimento em
arquitetura. Segundo o autor, arquitetos não constroem conhecimento
quando não compartilham seus resultados práticos, e a individualização
das experiências dificulta a construção de um conhecimento comum
que reúne as mais adequadas práticas do campo da arquitetura.
Foqué aponta que existem duas maneiras de introduzir a
pesquisa de estudo de caso no ensino de projeto: a passiva, na qual
o caso é preparado e reconstruído pelo professor fora da sala, e a
ativa, onde os alunos fazem o trabalho de pesquisa e “constroem” os
casos a serem estudados (2010). Esta segunda maneira parece ser a
mais apropriada quando buscamos estimular uma reflexão por parte
do aluno, visto que o conteúdo não chega formatado, exigindo que o
aluno estabeleça questões a serem respondidas.
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Este método, segundo o autor, estimula que alunos tentem
não apenas formular as perguntas certas a serem feitas sobre os
conceitos teóricos por trás da concepção, mas também descubram
suas correspondências, inconsistências e barreiras contextuais
(FOQUÉ, 2010). Essa busca pelos conceitos teóricos pode ser uma
primeira chance de o aluno refletir sobre os valores que fundamentam
determinado projeto. Outro aspecto importante desse método é levar o
aluno a questionar sobre o processo de projeto e as tomadas de decisões
durando o processo, revelando as prioridades do arquiteto. Como
aponta Foqué, “o processo arquitetônico se torna mais transparente,
e o julgamento para saber se o edifício é bom ou ruim se torna mais
objetivo e discutível”2 (FOQUÉ, 2010, p. 220, tradução nossa).
Ao discutir o processo criativo, Bryan Lawson (2011) considera
que confiar na experiência de outros arquitetos pode ser um bloqueador
de soluções criativas, e em alguns casos pode ser interessante que o
aluno não seja “contaminado”. Entretanto, o autor ressalta que esses
casos bem-sucedidos de inovação criativa são pontuais em um mar de
resultados medíocres e previsíveis. Ao citar a experiência de Laxton
(1969) o autor argumenta que a capacidade de iniciar ou expor ideias
depende de um “arquivo” intelectual no qual se baseiam essas ideias.
Nesse sentido, cita Hertzberger quando escreve que:
Tudo o que é absorvido e registrado pela mente se
soma a coleção de ideias guardadas na memória:
um tipo de biblioteca que podemos consultar
sempre que surge um problema. Assim, em
essência, quanto mais vemos, experimentamos
e absorvemos, mais pontos de referência temos
para nos ajudar a decidir em que direção seguir:
2 “The architectural process becomes more transparent, and the judgment of
whether a building is good or bad becomes more objective and arguable”
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o nosso arcabouço de referência se expande.
(HERTZBERGER, 1991 apud LAWSON, 2011,
p. 151).

Schön (2000) em sua famosa expressão “reflexão-na-ação”3,
indica que a teoria está incorporada, indissociavelmente, à prática.
Para o autor, o processo de desenvolvimento da “habilidade artística”
está diretamente embasada nas tradições, e daí surge a importância da
abordagem epistemológica da prática, em outras palavras, só é capaz de
inovar quem conhece o que já foi produzido.
Portanto, resta a pergunta: quais casos devem ser escolhidos
como relevantes para o estudo? Como resposta, este artigo aponta
que os casos históricos são excelentes referenciais para o aprendizado
de projeto. Marina Waisman (2011, p.41) defende que “o acervo de
conhecimentos e conceitos acumulados ao longo do tempo está longe
de ser inútil. E, com certeza, existem ligações, tanto na teoria como
na práxis, que merecem uma pausada reflexão e que podem trazer
orientações úteis”.
Vale ressaltar que não há uma intenção de qualquer retorno
historicista gratuito que visa simular formas de outra época ou espírito.
Estudar casos históricos exige, sobretudo, atitude crítica e reflexiva.
Como aponta Waisman (2011, p. 41):
Deve evitar-se o perigo de retornar pura e
simplesmente a fórmulas que foram válidas em
outro momento histórico. O fato de pretender
aplicá-las diretamente na atualidade é uma atitude
anti-histórica, que retira os conceitos de sua

3 Reflection-on-action e reflection-in-action originalmente citado em The Reflective
Practitione, 1983, Donald Schön.
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circunstância e os aliena em um âmbito histórico,
de suposta validade universal.

Cabe, por fim, ressaltar que este método de ensino baseado
em estudo de casos históricos entende a necessidade do levantar
informações a partir do conteúdo gráfico e fotográfico produzido. Esta
prática pedagógica caminha lado a lado com disciplinas teóricas que se
encarregam dos fundamentos conceituais. Entretanto na análise dos
casos, deve-se priorizar e leitura e interpretação de imagens.

3 CASOS DE ESTUDO
O primeiro caso bastante conhecido vem da arquitetura
moderna dos anos 50. O edifício Crown Hall de Mies Van der Rohe
para o Illinois Institute of Technology (IIT) apresenta uma solução
formal e espacial bastante inovadora, principalmente quando se
considera a época em que foi projetado. A grande estrutura metálica
revestida por vidro transmite uma ideia de tecnologia e desapego das
convicções clássicas da arquitetura. Entretanto, por trás deste projeto
existe um profundo conhecimento do patrimônio histórico.
O resultado obtido por Mies Van der Rohe é uma clara referência
ao Aaltes Museum de Berlim (1823), de Karl Friedrich Schinkel. Uma
breve análise da fachada mostra que as regras da composição clássica
(simetria, ritmo, base, corpo e coroamento) estão presentes na obra
miesiana. Isso não é uma coincidência e fica ainda mais evidente
quando se vê na planta uma distribuição muito semelhante dos espaços.
Em ambos os projetos há uma clara demarcação do núcleo fechado
no centro da planta, enquanto a circulação acontece pela periferia do
edifício.
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Figura 1 – Croquis das fachadas e plantas do Aaltes Museum (esquerda) e
Crown Hall (direita).

Fonte: elaborado pelo autor

A forma dos pilares também explica este referenciamento que
discretamente aparece na obra de Mies. O que acontece primeiro na
organização geral dos espaços, agora se revela em elementos estruturais.
Fazendo uma releitura da ‘ordem clássica’, Mies adapta uma das ordens
gregas aos novos tempos industriais, resultando naquilo que Colin
chamou de ordem dórico-miesiana (2010).
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Figura 2 – Croquis da coluna dórica, à esquerda e pilar do Crown Hall, à
direita.

Fonte: elaborado pelo autor

Outro caso de bastante interessante pode ser visto na famosa
Casa de Ópera de Sydney (1959), do arquiteto dinamarquês Jorn
Utzon. Montaner (2001) aponta que Utzon é um dos principais nomes
da terceira geração da arquitetura moderna. Essa geração tem como
característica a organização volumétrica baseada na escultura apoiada
sobre uma generosa plataforma. Isso pode ser visto na sede da ONU e
Nova York (1948), no Congresso Nacional de Brasilia (1960), e no caso
da Casa de Ópera de Sydney.
Mas a solução adotada por Utzon vem de seu conhecimento
da arquitetura pré-colombiana. Foi no México, como aponta Giedion
(2004), que Utzon reconheceu os planos horizontais como elementos
constituintes da expressão arquitetônica. Impressionado com a
arquitetura maia e asteca, essa experiência foi muito relevante e faz
parte das referências que futuramente influenciariam seu processo de
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projeto, especialmente, para a Casa de Ópera de Sydney. Curtis (2008,
p. 469) sugere que
O tema da plataforma estava de qualquer maneira
na mente de Utzon, [...] pode ser que tenha havido
uma inspiração específica nas colinas artificiais
com degraus cerimoniais do Monte Alban, o
antigo sítio mexicano que o arquiteto esboçara
durante suas viagens.
Figura 3 – Croquis do Palácio Uxmal, México (acima) e esquema da
plataforma da Casa da Ópera de Sydney (abaixo).

Fonte: elaborado pelo autor

O resultado volumétrico da plataforma e escultura é de certo
modo uma releitura da arquitetura pré-colombiana, e isso se evidencia
quando a escadaria ganha proporções monumentais, assim como os
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templos maias. No artigo “Plataformas e Platôs”, publicado na revista
Zodiac em 1959, Utzon confirma:
O platô é um elemento arquitetônico fascinante.
Apaixonei-me por ele no México numa viagem
de estudos em 1949, quando encontrei muitas
variações tanto em dimensões quanto em
concepções de platôs...Uma força extraordinária
emana deles. (GIEDION, 2004, p. 114).

Nesse mesmo sentido, Baker (2005) associa a Ópera de
Sydney com a arquitetura grega em uma análise sobre o espaço e a
forma arquitetônica. O autor aponta que o platô utilizado por Utzon
cumpre a mesma função da base vista nos templos gregos, criando
o espaço do adro4.
As referências históricas são recorrentes na obra do arquiteto
dinamarquês. Em outros casos como o da Assembleia Nacional do
Kwait, projetada em 1982, Utzon busca na forma tradicional das tendas
beduínas a solução para a cobertura do edifício. Segundo Curtis (2008),
o arquiteto era muito bem-sucedido em combinar referências locais,
tipos tradicionais genéricos a uma organização moderna de espaço;
além de fazer certa referência à pureza da estrutura islâmica protetora,
é uma imagem do Estado e invocava lembranças tribais que tinham a
ver com a tenda principesca dos anciãos.
O terceiro caso importante localiza-se em Atenas e foi projetado
pelo arquiteto Bernard Tschumi. O Museu New Acropole (2009)
organiza-se em três volumes de tamanhos, alturas e sentidos diferentes.
Criando claras relações com seu importante vizinho, e numa atitude
bastante respeitosa e consciente, Tschumi busca elementos clássicos
4 Área sagrada em torno do templo grego, rodeando o edifício.
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característicos do Partenon para compor sua obra. Esta intenção se
confirma quando o arquiteto pousa sobre o museu o terceiro volume
de galeria com dimensões proporcionais ao templo grego, criando um
diálogo direto entre a história e a atualidade. Essa intenção de dialogar é
reforçada pelo leve giro desse volume superior em relação ao corpo da
base, garantindo assim, que o sentido do volume superior seja paralelo
ao Partenon.
Figura 4 – À esquerda, diagrama da posição do Museu em relação ao
Partenon e a direita, planta do volume superior (galeria) do Museu

Fonte: elaborado pelo autor

Outra solução extremamente atenta ao edifício histórico
acontece nas referências que o arquiteto estabelece com as colunas
clássicas. No interior da galeria, Tschumi cria uma serie de colunas
espessas e próximas, que sutilmente simulam o interior do Partenon
e suas condições técnico-construtivas. Em uma das fachadas do
volume intermediário, a referência às colunas é ainda mais sutil. O
arquiteto propõe um fechamento em zig-zag, criando planos diagonais
que sombreiam ou se iluminam dependendo da incidência solar. O
contraste entre luz e sombra resulta em uma fachada que simula uma
sequência de colunas, assim como no Partenon.
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Figura 5 – À esquerda, fachada; à direita, interior do Museu New Acropole.

Fonte: elaborado pelo autor

Demais casos podem ser apresentados, como por exemplo, o
Museu de Castelvecchio em Verona, de autoria do italiano Carlo Scarpa
e seu profundo conhecimento e respeito pelo antigo castelo medieval
no qual o museu foi instalado. Pode-se apontar também o trabalho do
português Álvaro Siza no Centro Galego de Arte Contemporânea de
Santiago de Compostela, no qual o arquiteto se apropria da pedra local
tradicional para revestir o edifício, demonstrando intenso conhecimento
da história arquitetônica daquele centro. Outro exemplo que pode ser
explorado é o Museu Nacional de Arte Romana, em Mérida, no qual o
arquiteto Rafael Moneo faz o uso intenso de arcos com a finalidade de
evidenciar uma das maiores contribuições romanas para a arquitetura.
Entretanto, acredita-se que os casos apresentados aqui exemplificam
com suficiente clareza a importância do aprofundamento da pesquisa
em edifícios históricos para a produção da arquitetura contemporânea.
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4 ORIENTAÇÕES PRÁTICAS
Lawson (2011, p. 43) escreve que alunos costumam ser
incapazes de indicar o efeito concreto que grande parte dos dados
coletados tem sobre as soluções. Pesquisar referências projetuais já é
uma prática adotada em muitos ateliês de projeto, entretanto, pouca
coisa é feita após uma rápida análise visual baseada em gostos pessoais.
A etapa de análise costuma ser um momento de procrastinação e
desencorajamento dos estudantes, e por isso, a análise feita sobre o
caso deve ser extremamente detalhada e clara.
Montaner (2009) lembra que por trás das soluções formais da
arquitetura, há dimensões éticas, sociais e políticas que não podem
ser negligenciadas. Segundo o autor, cabe à arquitetura interpretar a
realidade da maneira mais abrangente possível em relação ao seu
contexto. Para Montaner (2009, p. 9)
Os métodos de interpretação [da arquitetura]
devem ser cada vez mais complexos. Para tanto,
devemos aprender a ver a arquitetura e o urbanismo
a partir de uma síntese que, sendo contemporânea,
saiba conciliar o poder da crítica ideológica, de
Karl Marx a Manfredo Tafuri, com a capacidade
de análise do formalismo analítico de Colin Rowe.

Reconhece-se aqui que a arquitetura deve ser abordada como
um fenômeno social, político, resultado de interesses de classes, mas
ao mesmo tempo como resultado da criatividade e ideias e gostos
particulares. Entretanto, a análise proposta aqui aborda somente as
questões formais da arquitetura, como um primeiro passo, menos
complexo evidentemente, mas consciente de seus desdobramentos
filosóficos.
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Para isso, foram utilizados alguns princípios de análise que
podem ser ensinados aos alunos para que posteriormente eles façam
a leitura da obra arquitetônica. Esses princípios estão detalhadamente
explicados no livro Arquitetura: forma, espaço e ordem de Francis
Ching (2008). Aqui serão apresentados resumidamente alguns desses
princípios com a finalidade de nortear o trabalho do professor/
facilitador em sua prática de ensino.
Ching (2008) estrutura seu livro em 7 Artigos organizados por
categorias formais e espaciais que compões uma obra de arquitetura,
a saber: elementos primários, forma, forma e espaço, organização,
circulação, proporção e escala e princípios.
Uma análise sobre os elementos primários consiste em
reconhecer as formas geradoras iniciais do edifício, evidenciando as
diferenças entre o ponto, a linha, o plano e o volume. Como exemplo,
podem ser reforçadas as semelhanças volumétricas entre o Aaltes
Museum e o Crown Hall, sendo ambos constituídos por um volume
retangular. Entretanto, enquanto o edifício de Mies van der Rohe
tem em sua fachada uma pele de vidro, o Aaltes museum utiliza uma
sequência de colunas que isoladamente são entendidas como linhas,
mas dispostas lado a lado formam um plano “semitransparente” que se
unifica ao volume (figura 1).
Na obra de Utzon, pode-se reconhecer o princípio da repetição
que ordena elementos recorrentes em uma composição. Sobre a Ópera
de Sydney, Ching (2008) aponta que são utilizados segmentos radiais
criando um sentido de ordem entre o grupo de elementos semelhantes
(conchas), porém hierarquicamente graduais. Essa organização radial
ou concêntrica das coberturas sobre a plataforma o diferencia outros
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edifícios, como o próprio templo Maia, que tem sobre sua plataforma
um volume cúbico sólido definido (figura 4).
A organização espacial do Partenon é vista no New Museum de
Tschumi. Em ambos os casos, quando analisados em planta, percebese que um grande espaço envolve um espaço menor dentro de sua
área. Segundo Ching (2008) a continuidade visual e espacial entre os
dois espaços pode ser facilmente acomodada, porém o espaço menor,
contido, depende do maior, que o envolve, para sua relação com o
ambiente externo (CHING, 2008, p. 180). No caso do Partenon,
o peristilo envolve a cella, e no caso do New Museum, as áreas de
circulação vertical e sanitários definem uma área interna envolta pela
galeria (figura 5).
Outras inúmeras análises formais podem ser feitas a partir
das instruções apresentadas por Ching (2008). Princípios de
ordem, simetria, eixo, hierarquia, ritmo e transformação podem ser
reconhecidos na maior das obras arquitetônicas históricas, explicando
com clareza a organização formal e espacial do projeto. As questões de
circulação também podem ser contempladas, evidenciando os trajetos
e percursos feitos tanto externamente como internamente no edifício.
Como o objetivo central desta pesquisa não é um detalhamento da
análise formal das obras arquitetônicas, são apresentadas aqui apenas
algumas possibilidades reais de análises.

5 CONCLUSÃO
A primeira consideração importante a se fazer destaca a urgente
necessidade de se atentar à etapa de análise do processo de projeto do
aluno, com o objetivo de criar repertório nos alunos das escolas de
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arquitetura. Não há qualquer possibilidade de se fazer nos projetos sem
que haja profundo conhecimento daquilo que foi produzido. Inovação
sem tradição pode ser apenas ingenuidade.
Verifica-se nos casos apresentados que independentemente do
movimento do qual o arquiteto pertence, o conhecimento histórico do
patrimônio é fundamental como ferramenta de projeto, contribuindo
para a descoberta de soluções. Os três arquitetos apresentados possuem
obras bastante singulares, o que mostra que o estudo de casos históricos
não é um fator limitador da criatividade.
Cabe destacar que as questões éticas, políticas e sociais
não foram consideradas neste estudo, entretanto, elas devem fazer
parte da análise dos estudantes com a finalidade de amadurecer o
posicionamento crítico e consciente dos alunos. É fundamental de os
alunos reconheçam que assim como as obras arquitetônicas não estão
descoladas da história, elas também estão inseridas em um conjunto de
elementos materiais construídos socialmente.
Outro ponto importante é destacar que em nenhuma hipótese
deve-se fazer uma cópia do edifício histórico, negando o espírito do
tempo. Assim como aponta Waisman (2011, p. 41), “em todas as suas
formas, a reflexão deveria partir sempre da consideração do presente
para compreender e aproveitar em toda sua riqueza as lições do passado,
sem cair em estéreis repetições”. Desse modo, não é defendido aqui
um historicismo formal pós-moderno, como foi visto nos anos oitenta,
mas uma atitude de referenciamento a partir da reflexão sobre as
riquezas do passado.
Por fim, destaca-se que a preservação dos edifícios históricos é
útil não somente como instrumento de preservação da memória, mas
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preservação de material de pesquisa. Edifícios históricos ensinam sobre
técnicas construtivas, composição formal, disposição do programa,
comportamentos sociais, etc. Por consequência, negligenciar os edifícios
históricos da biblioteca de estudos de casos referenciais do ensino de
projeto, atrofia a qualidade das soluções e prejudica, consequentemente,
o futuro da produção arquitetônica.
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Capítulo 14
Imóveis Não Monumentais: Patrimônio e Habitação
Lucia A. Furlan 1;
Claudia Muniz 2;
Thais C. S. Souza 3

1 Introdução
No ano de 2002, a municipalidade de São Paulo, através da
Resolução n. 22 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp),
preservou o patrimônio histórico edificado da Bela Vista, considerado
importante registro da história urbana de São Paulo. Esse momento do
processo de urbanização é representado materialmente pelo conjunto
de imóveis construídos entre fins do século XIX e início do século
XX por imigrantes italianos, em sua maioria, e caracterizado por
tipologias edilícias, volumetrias e ornamentações resultantes do modelo
construtivo em alvenaria de tijolos e do conhecimento adquirido pelos
seus construtores ao longo da formação do bairro.
Nesse contexto, é possível afirmar que o bairro possui grande
importância histórica para a cidade, pelo seu contexto urbano, traçado
viário, permanência de elementos urbanos (muros de arrimo, escadarias,
praças e largos) e principalmente pela preservação do conjunto do
1 Arquiteta urbanista FAUUSP; e-mail: lucia.furlan@usp.br
2 Arquiteta urbanista; docente FAAP; e-mail: camuniz@faap.br
3 arquiteta urbanista; doutoranda FAUUSP; docente IFSP/SPO; e-mail: tharestauro@
yahoo.com.br
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casario de caráter popular, ainda perceptível na paisagem. Vale lembrar
que a Bela Vista, foi o primeiro bairro tombado pelo mesmo órgão.
O pioneirismo do tombamento também se deu na postura do mesmo
em relação aos valores mobilizados para preservação: não apenas os
edifícios e elementos urbanos excepcionais foram considerados, mas
também os conjuntos do casario de caráter cotidiano e popular, assim
como a paisagem conformada por eles.
O conjunto arquitetônico escolhido como objeto de investigação
e requalificação é parte integrante do bairro e de sua paisagem urbana.
Composto por quatro edificações, apresenta características edilícias
típicas da arquitetura residencial de caráter popular do início do século
XX4: construídos por mão-de-obra de imigração italiana em alvenaria
de tijolos, com recuo lateral para iluminação e ventilação dos cômodos,
binômio banheiro-cozinha no fundo do lote, desenhos de fachada
e ornamentações em estilo eclético. Este conjunto foi construído
inicialmente como residências unifamiliares, mas transformou-se ao

4 Não é possível precisar a data de construção de todas as casas, porém sabe-se que
uma delas possui pedido de reforma em 1912 e que outras duas foram construídas
em 1914.
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longo dos anos em habitações coletivas: cortiços5. Essa dinâmica faz
parte da memória dessas casas.
Tanto sua conformação arquitetônica como seu funcionamento
como cortiço são um reflexo do momento socioeconômico em que
surgiram. Nestor Goulart Reis Filho e Carlos Lemos são dois autores
que trazem essa ideia ao discorrer sobre as mudanças que ocorriam em
São Paulo, e no Brasil, durante esse período e sobre suas influências na
arquitetura. Com a abolição da escravatura e a chegada dos imigrantes
surgiu uma nova classe média burguesa que passou a ser atuante na
construção do tecido urbano da cidade e o próprio programa “cortiço” é
oriundo dessa transformação.
Os cortiços fazem parte da história da cidade desde meados
dos anos 1850, e ainda persistem como opção de moradia para muitos
habitantes em bairros centrais. 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 de
5 Cortiços: habitações coletivas e insalubres (por falta de ventilação e iluminação),
cujos banheiros e tanques são de uso coletivo. O valor do aluguel, pago ao
proprietário ou intermediário, é em sua maioria desproporcional à renda do
morador. Desde o século XIX, os cortiços fazem parte da paisagem urbana da
capital do Estado de São Paulo. A definição de cortiço adotada atualmente tem
origem na Lei Moura: São Paulo (município) Lei nº. 10.928, de 8 de janeiro de 1991,
que estabelece parâmetros mínimos para essas habitações. De acordo com essa lei,
o cortiço é uma unidade usada como moradia coletiva multifamiliar, apresentando,
total ou parcialmente, as seguintes características: a) é constituída por uma ou mais
edificações construídas em um lote urbano; b) é subdividida em vários cômodos
alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título; c) várias funções são exercidas
no mesmo cômodo; d) tem acesso e uso comum dos espaços não edificados e das
instalações sanitárias; e) a circulação e a infraestrutura, no geral são precárias; f) há
superlotação de pessoas.
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acentuar a segregação territorial e o crescimento periférico, os cortiços
se mantiveram como opção de moradia de aluguel para as classes
populares devido, principalmente, à sua localização central e, portanto, à
sua proximidade com fontes geradoras de emprego, com equipamentos
públicos e com áreas dotadas de infraestrutura consolidada.
Grande parte deles se instalou nas preexistências de bairros
históricos da coroa central, fator que tenciona a prática preservacionista
nesses locais e o campo disciplinar do patrimônio ainda hoje. As relações
entre moradia e patrimônio são frequentes quando o assunto são os
cortiços, pois muitos deles estão instalados em edifícios antigos, com
características históricas perceptíveis (volumetrias, desenhos de fachada,
ornamentações, materiais construtivos), que foram subdivididos em
diversos cômodos.
Os campos da habitação social e do patrimônio ainda são pouco
discutidos no âmbito da gestão pública e da política urbana de maneira
integrada, conjunta e contígua. As problemáticas que envolvem esses
dois contextos são diversas: apenas os imóveis de caráter excepcional
contam a história da cidade? Em se tratando de cortiços, é possível
perceber se os moradores estabelecem relações com o espaço
construído? O conjunto histórico estabelece alguma relação afetiva ou
de memória com as famílias habitantes desses imóveis? Qual a política
em relação aos bens históricos de caráter não monumental, mas que
fazem parte do contexto histórico do bairro e da cidade?
O axioma sobre habitação e patrimônio foi iniciado com a
Carta de Atenas (1933) e a Carta de Veneza (1964), responsáveis por
desencadear inúmeras reflexões sobre a preservação de conjuntos
históricos no contexto da contemporaneidade: o crescimento das
cidades, as alterações das edificações e o adensamento populacional.
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O conceito de patrimônio foi ampliado a partir dos anos 1970, onde
a ideia de conjunto arquitetônico surgiu como nova possibilidade de
preservação.
O presente artigo trata, principalmente, da problemática
habitacional e da preservação dos edifícios não monumentais na cidade
de São Paulo, e, sobretudo, da discussão entre política habitacional
e patrimônio. Para isso, aborda questões relativas ao tombamento
e à importância histórica e urbanística da Bela Vista, seus valores
documental, arquitetônico e ambiental. Trata das novas possibilidades
de preservação a partir da ampliação dos conceitos que tangenciam
habitação e patrimônio. Por fim, esse debate é materializado em um
exercício projetual de requalificação de um conjunto de residências
escolhido na rua São Domingos, citado anteriormente.

2 CORTIÇOS: UMA SOLUÇÃO HABITACIONAL DESDE O
SÉCULO XIX AOS DIAS DE HOJE
Os cortiços desde 1850 fazem parte da paisagem urbana da
cidade de São Paulo, como modo de moradia da população trabalhadora
e de baixa renda.
O que predominou para moradia da gente pobre
foi sempre, em São Paulo, o cortiço. Algum terreno
de centro de quarteirão, com pequenas habitações
contíguas, com saída para a via pública por um
corredor a céu aberto, entre muros. Ou então, os
porões habitados. [...]. As lavadeiras estendiam
roupas no terreiro comum, onde brincavam
crianças seminuas, e cigarras cantavam ao sol. À
tarde, vinham chegando os homens, carroceiros e
operários, e um ou outro vagabundo ou mendigo,
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cuja renda dava bem para pagar o aluguel. E gente
sem profissão definida.
[...]. Perguntaram a um morador da Rua Santo
Antônio, ali pertinho, se não tinha medo de assaltos,
e ele disse que não. Os malandros dos cortiços não
roubam nas vizinhanças, porque imediatamente a
polícia desconfiaria deles. (AMERICANO, 1962,
p. 31-32).

Nesta época, a cidade de São Paulo apresentava um número
significativo de imigrantes, a ferrovia transportava toda a produção
de café, vinda do interior até o porto de Santos. Além disso, também
conduzia os imigrantes recém-chegados, de Santos - as fazendas
de café. Entretanto, nem todos seguiam em direção as fazendas, e
desembarcavam na adensada cidade de São Paulo.
A cidade crescia no final do século XIX: de vinte mil habitantes
em 1870, passou a ter duzentos e quarenta mil em 1900. Dez anos
depois, possuía mais de quinhentos mil moradores.
A habitação naquela época era rentista, ou seja, aqueles que
obtinham renda suficiente para realizar a compra de um terreno, lote,
ou uma casa, construíam casas para alugar, e de tal maneira que as casas
foram sendo reduzidas a habitáculos, para se tornar mais lucrativas aos
seus proprietários ou intermédios. E assim, a população trabalhadora
residia: em locais custosos e exíguos.
Devido ao surto de febre amarela na cidade de São Paulo, os
cortiços passaram a ser vistoriados e cadastrados com o intuito de
solicitar reformas nos habitáculos para adequá-los aos parâmetros de
higiene da época. Em 1886, foi promulgado o Código de Posturas
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do Município de São Paulo, que estabelecia áreas mínimas para cada
cômodo dos cortiços, entre outras regulamentações.
No ano 1893, surge o primeiro estudo sobre o tema materializado
no Relatório de Cortiços no bairro de Santa Efigênia, no qual foi
apresentada uma série de informações da época, como os valores
pagos por moradores, as condições da precariedade e insalubridade das
habitações, os nomes dos seus inquilinos e proprietários, os endereços,
as diferentes tipologias, entre outros.
Nesses cortiços, havia pessoas de várias nacionalidades,
brasileiros, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses,
franceses, suecos, dinamarqueses, belgas e australianos e seus
proprietários, em sua maioria, portugueses e espanhóis. Foram
vistoriadas 65 habitações coletivas insalubres e precárias, pelas quais
as pessoas pagavam em média 30$000 (trinta mil réis). A localização
da moradia próxima ao trabalho era e ainda é um dos fatores que leva
a opção por essa forma de habitação. A problemática resultante, que
ainda se faz presente na história dos moradores de cortiços, envolve os
baixos salários versus o alto preço dos aluguéis.
Muitos trabalhadores das fábricas, do mercado municipal,
empregadas domésticas ou até mesmo funcionários públicos, recebiam
em média (1893), um valor entre 50$000 (cinquenta mil réis) a 80$000
(oitenta mil réis) por mês. Com este salário mal pagava-se o aluguel e se
alimentava, pouco restando para as vestimentas.
Além do bairro da Santa Efigênia, em outros bairros já se
faziam presentes este tipo de moradia, como os bairros Consolação,
Brás e Mooca, onde instalaram-se as indústrias, tecelagem, cervejarias,
casas para operários e, consequentemente, cortiços.
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Em 1894, foi promulgado o decreto nº. 233 - Código Sanitário,
no qual se estabeleceu que todas as edificações com grande número de
habitantes deveriam ser construídas fora da aglomeração urbana.
A Lei n. 375 de 1898 novamente desconsidera os cortiços, mas
uma vez que na prática não havia outra solução os cortiços ainda eram
a única opção para os trabalhadores livres e operários de fábricas.
Nos anos seguintes, em 1900, a Lei n. 498, estabelece definições
e termos específicos para as chamadas “casas operárias”, habitações
unifamiliares com sala, quarto, cozinha, s. jantar e latrina. Outras Leis
foram criadas em 1900 até 1908, com o intuito de construir vilas e
casas operarias com apoio municipal e isenção de impostos por 15
anos aos construtores interessados. Algumas delas foram construídas
e permanecem até hoje como a Vila Maria Zélia (1917) e Vila
Economizadora (1908 a 1915), localizadas fora da região central.
Enquanto o bairro de Higienópolis e a região da Avenida
Paulista já se encontravam consolidados, com seus casarões e palacetes
habitados pela classe mais rica, em outros bairros o número de cortiços
continuava a crescer, dentre eles o bairro da Bela Vista.
O Código de Obras, revisado em 1934, não considerava os
cortiços como moradias e não permitia que fossem feitos casarões
adaptados e cortiços subdivididos. Por esse motivo, por muito tempo,
essas habitações mantiveram-se sem nenhuma regulamentação.
Nos anos 1950, as Leis Estaduais n. 1.561/1951 e 4.615/1955
cancelaram todas as referências aos cortiços, mencionando apenas as
casas de pensão (a qual se diferencia por oferecer alimentação “café
da manhã” ou “jantar”) e outros tipos de hospedagem com caráter
familiar. Os cortiços, porém, ainda se faziam presentes na cidade.
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Imagem 01 - Cortiços no Bairro do Brás, 1950.

Fonte: Peter Scheier http://www.colecaopirellimasp.art.br/autores/192/
obra/690. Acessado 07/08/2017.

Em 1975, através da lei nº. 8.266 foi introduzido, no novo Código
de Edificações do Município, o conceito de Habitação de Interesse
Social (HIS), e, nos anos 1980, após o fim do regime da ditadura,
foram realizadas inúmeras manifestações por direito à moradia, as
quais foram noticiadas em jornais da época. Após muitas passeatas e
protestos, os cortiços começaram a ser reconhecidos, vagarosamente,
como um modo de moradia e passaram a ser vistos como um problema
habitacional a ser solucionado. Em 1991, a Lei Moura (lei municipal
nº. 10.928, de 8 de janeiro de 1991) foi sancionada, estabelecendo
parâmetros mínimos para os cortiços e introduzindo o conceito de
habitabilidade mínima nas habitações coletivas.
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Mesmo com a legislação municipal, os cortiços ainda
apresentam as mesmas condições físicas do passado. Hoje pagase por um habitáculo em média R$600,00 a R$ 800,00 (seiscentos a
oitocentos reais), por um único ambiente multifuncional (em média
12 m²), banheiro e tanque de uso coletivos. Seus habitantes possuem
renda familiar entre R$1.200,00 a R$1.500,00 (mil e duzentos e mil e
quinhentos reais), ou seja, desprendem cerca de 50% da renda com
aluguéis, como os moradores dos cortiços do século XIX.
Atualmente algumas ações e normativas reconhecem a
importância dos cortiços e da habitação de interesse social como foco
de intervenção e melhorias nos centros urbanos.
O Programa PAC – Programa de Atuação de Cortiços da
Companhia Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do
Governo do Estado, iniciou um levantamento de cortiços junto a
Prefeitura Municipal, nos anos 2001-2011. A área de intervenção
do programa apresentava como objetivo a fiscalização, vistoria e o
atendimento desta população na região central da cidade, da qual se
verificou um total de 2.158 imóveis encortiçados, totalizando 22.811
famílias.
Contudo, mesmo com a ação do Estado de São Paulo e da
Prefeitura Municipal, a ação não foi satisfatória. Foram intimados
1.927 imóveis6, entre eles apenas 316 se adequaram a Lei Moura, que
estabelece parâmetros mínimos de habitabilidade; apenas 2.801 famílias
foram encaminhadas para atendimento da CDHU (através de cartas
de crédito e financiamento-habitação); aproximadamente 800 imóveis
encortiçados tiveram mudança de uso e/ou foram extintos.
6 Dados obtidos CDHU-PAC (2012).
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Por fim, os cortiços ainda são presentes na cidade, junto com
as questões de insalubridade, aluguéis descomedidos e precariedade
habitacional. Porém, entre toda a problemática, ainda se faz presente o
cafezinho a cada habitação, e o sorriso na porta das moradas.

3 AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO: BREVE
REVISÃO DE PREMISSAS
As décadas de 1970 e 1980 foram cruciais para o patrimônio
como categoria de pensamento. Como observa Flávia Brito do
Nascimento (2016), essa categoria foi ampliada com o alargamento da
noção de patrimônio, dada a contribuição da Carta de Veneza (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. Dessa forma, o caráter de
monumentalidade de imóveis individuais foi relativizado e os centros
urbanos passaram a ser selecionados não apenas como monumentos
artísticos, mas como documentos dos processos históricos e sociais das
cidades. Leonardo Castriota (2009) caracteriza esse processo como um
deslocamento no campo do patrimônio, que afasta a noção reificada
de monumento e passa a incorporar a ideia da dinâmica da cultura e a
necessidade de se olhar as áreas históricas de maneira interdisciplinar.
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 procurou sintetizar vários elementos, como as edificações, os
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espaços urbanos e a paisagem, de modo a compor o quadro material
que dá suporte à memória e permite preservar o meio ambiente. O
segundo é elaborado no intuito de representar a nova gama de valores
reconhecidos nos monumentos e conjuntos.
Françoise Choay caracteriza esse momento do campo
disciplinar nos termos de uma expansão ao mesmo tempo cronológica
e tipológica: as fronteiras do seu domínio se deslocam para um passado
cada vez mais próximo do presente, com a consideração de imóveis
construídos nos séculos XIX e XX, e abarcam principalmente aqueles
relacionados à industrialização e às técnicas construtivas inovadoras.
Mesmo partindo de uma denúncia contra a indústria da cultura e a
transformação do patrimônio histórico em valor econômico graças à
“engenharia cultural”, destaca a importância da integração ao corpus
patrimonial de exemplares de edifícios modestos, “nem memoriais,
nem prestigiosos”, acompanhada da difusão e diversificação do
conceito de cultura: “culturas minoritárias, cultura popular, cultura do
corriqueiro...” (CHOAY, 2001, p. 209).
Em São Paulo, o campo disciplinar 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 Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico (Condephaat) durante a gestão de Carlos Lemos,
como diretor técnico, e da presença de Ulpiano Bezerra 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 foi o caso da Vila Maria Zélia (NASCIMENTO,
2016, p. 231-233).
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A consideração de moradias populares como nova possibilidade
de prática patrimonial veio de encontro à dificuldade de justificativa de
preservação de uma série de imóveis que se encontravam ocupados
por populações de baixa renda, em muitos casos em situação de
encortiçamento. A manutenção da população residente sob tais
condições se colocou como elemento de tensão com a prática
preservacionista, como ocorreu com a experiência da Vila Itororó,
conjunto arquitetônico tombado na Bela Vista7.
A permanência dos atuais moradores é um aspecto que
vem sendo colocado como elemento fundamental de preservação
do patrimônio ao longo dessas décadas. Citando Ulpiano Bezerra
de Meneses, “o patrimônio é antes de mais nada um fato social”.
(MENESES, 2012: p. 33) Essa passagem pode ser complementada por
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 vivenciada pelas
grandes cidades brasileiras.

7 Em artigo publicado no âmbito do XVII Encontro Nacional da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Sarah
Feldman e Ana Claudia Castro (2017) discutem os impasses do processo que se
iniciou nos anos 1970, com a elaboração do Projeto de Recuperação Urbana da
Vila Itororó pelos arquitetos Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo, e se estendeu
até os dias atuais, com a efetivação do tombamento pelo Condephaat, a retirada
dos moradores e o projeto de restauro para a instalação de um centro cultural
no conjunto. A partir dessa reconstituição histórica, defendem a ideia de que as
contradições evidenciadas pelo tombamento levaram à negação de sua história
como espaço emblemático de práticas de moradia de aluguel.
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Flávia Brito (2016) traz uma reflexão contundente sobre essa
temática aplicada aos conjuntos habitacionais de arquitetura moderna
no Brasil, na tentativa de compreender, por meio desse recorte, as
aproximações possíveis entre patrimônio cultural e habitação social a
partir da década de 1970. Apoiando-se nas reflexões levantadas por
Meneses, aponta a dificuldade na consideração da função habitação
como lugar de patrimônio, ou seja, a exclusão da cultura do cotidiano
e do trabalho pelas políticas preservacionistas, que se centraram,
principalmente, na utilização de justificativas a partir de critérios
estilísticos e da defesa da monumentalidade. Citando Castriota, a
professora coloca a importância de se levar em conta a tessitura das
relações sociais expressas no cotidiano dos conjuntos residenciais e
suas relações históricas com o espaço edificado, que se configura como
local legítimo de moradia e suporte de memórias.
Isso posto, é possível colocar a Bela Vista como um dos
territórios onde a ação preservacionista atrelada à consideração do
cotidiano e da não monumentalidade como possibilidades de registros
históricos em São Paulo entrou em cena e foi alimentada, a partir da
década de 1970, pelos conceitos de patrimônio ambiental urbano e
patrimônio cultural. O bairro aparece, desde então, como laboratório de
estudos para o campo do patrimônio, com a oportunidade de reflexão
sobre a ampliação do conceito, assim como os desafios de se lidar com
contextos de vulnerabilidade social em áreas de importância histórica.
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4 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO NA RUA SÃO
DOMINGOS: A RELAÇÃO ENTRE HABITAÇÃO SOCIAL E
PATRIMÔNIO COMO ESTUDO DE CASO
Um conjunto de quatro casas na Rua São Domingos foi
escolhido para evidenciar as questões centrais trazidas neste artigo8.
Construídas no início do século XX, essas casas funcionam há algumas
décadas como cortiços – uma delas, porém, foi demolida em 2008.
Apresentam, por um lado, demandas habitacionais típicas deste setor,
como a insuficiência de banheiros por número de habitantes. Por outro
lado, são exemplares históricos do perímetro tombado do bairro da
Bela Vista.
Imagem 02 - Conjunto de residências na rua São Domingos escolhido
como objeto de estudo.

Fonte: SOUZA, 2011.

Apesar de não estarem tombadas isoladamente, são construções
que caracterizam parte significativa da produção arquitetônica
residencial do final do século XIX e início do século XX. Trazem na
8 A pesquisa realizada foi feita em parte buscando documentos históricos no Arquivo
Municipal de São Paulo e em parte com visitas ao local de estudo, com vistorias dos
espaços e entrevistas com os moradores.
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sua materialidade a técnica da alvenaria em tijolos, o uso do ferro e
da madeira de pinho de riga, o piso assoalhado sobre um porão de
ventilação, a fachada com elementos ecléticos de influência construtiva
dos imigrantes e na sua disposição espacial algumas transformações no
programa de necessidades – o desaparecimento da alcova, típica das
casas coloniais, com o recuo lateral para iluminação e ventilação dos
cômodos, o binômio banheiro-cozinha aos fundos ligado a avanços da
tecnologia hidráulica, entre outros.
É possível observar hoje, diversos elementos que persistiram
nesses edifícios ao longo do tempo, como portas e janelas e a própria
compartimentação dos cômodos, que ainda corresponde ao projeto
original em sua grande maioria. Ao considerarmos que a vida em
cortiço também faz parte da história deste lugar é possível dizer que
a sobrevivência dessas casas as traz como exemplares tanto de uma
materialidade como de uma dinâmica social histórica, presentes até os
dias de hoje, compondo uma memória contínua relativa a esse espaço
e suas transformações.
A demolição de uma das casas que compunha esse conjunto
arquitetônico representa uma prática presente com muito mais força
na dinâmica urbana da cidade de São Paulo se comparada às práticas
de preservação. Essa arquitetura do cotidiano, anônima, muitas vezes
é descartada com facilidade e seu valor social e cultural acaba em
segundo plano. Não é de se ignorar as necessidades materiais que esses
edifícios demandam, aqui não se questiona a qualidade da avaliação
técnica que aponta a precariedade de muitas dessas construções. O que
se deseja colocar em evidência é o discurso existente por de trás, que
raramente articula a função habitar com a de preservar, principalmente
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no desenvolvimento de políticas que articulem essas duas esferas, como
levantado anteriormente.
No entanto, se por um lado essa “desarticulação” ocorre no
campo teórico, resultando no desencontro de políticas habitacionais
e patrimoniais, a prática do dia-a-dia parece mostrar outro lado. O
presente caso é um dentre muitos no centro de São Paulo em que se
vê edifícios históricos que restam justamente por estarem ocupados.
O esvaziamento representa uma deterioração e a ocupação, ainda que
em estado frágil, é uma forma de mantê-los vivos, voltando às citações
anteriores de Meneses e Santos. Novamente é importante atentar para
a questão da precariedade, uma vez que não é de interesse que esta seja
mantida uma vez que todo indivíduo merece uma moradia digna. O que
se deseja apontar é que a demolição, e o conseguinte desaparecimento de
diversos exemplares históricos não necessariamente é o único caminho
possível para esses casos. Repensar as políticas públicas criando diálogo
entre essas esferas de ação é imperante para que se responda de maneira
adequada à essas situações. Para isso, é fundamental uma nova postura
que dê o devido valor à cultura representada pelas práticas cotidianas
desses segmentos sócias, bem como à arquitetura em que habitam.
A utilização de ferramentas do campo da arquitetura, a saber o
“projetar”, aparece, então, como forma de contestar as ações que vêm
pautando a dinâmica atual que tem levado pouco a pouco espaços como
o do conjunto da Rua São Domingos ao desaparecimento. Um projeto
de reabilitação deve se centrar na premissa de atender às necessidades
habitacionais apontadas pelos moradores das casas ao mesmo tempo
em que reconhece e preserva os elementos históricos desses edifícios e
da dinâmica de vida em cortiço. O trabalho foi desenvolvido pensando
que as casas estudadas são um corpo material vivido pelos sujeitos que
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as habitam, que com sua transitoriedade diversa passam por esse local e
tanto nele como a partir dele imprimem sua identidade. O levantamento
in situ, com as entrevistas e o desenho da situação atual das casas trouxe
dados importantes para a definição dos partidos de projeto.
O banheiro próprio aparece como necessidade primária em
todas as falas, e mesmo no caso de uma das casas em que algumas
famílias já possuem seu espaço próprio, o desejo maior é de tê-lo
dentro de seus quartos. Não obstante, também foi possível identificar
vontades que denotam a relação sensível que essas pessoas possuem
com o lugar que habitam. As relações de vizinhança presentes a partir de
um térreo comum, as fachadas com cores diferentes dando identidade
às moradas, as plantas que ornamentam os terraços são elementos que
dão significado para o espaço.
Constatações sobre o espaço sensível de uma moradia deveria
ser algo óbvio. Aqui, no entanto, o discurso da precariedade acaba por
se sobrepor. Se as circunstâncias da vida cotidiana destes moradores
levam a essa leitura em que tanto objeto-casa como sujeito-morador
acabam reduzidos a questões da ordem prática do dia-a-dia, o projeto
proposto busca respostas que tragam à luz a complexa trama ali
existente de memórias e espaço.
O desafio de projetar para uma situação em que as condições
espaciais estão fora do usual desloca os parâmetros de definição dos
limites entre que não é ideal, porém possível, versus o inviável de fato.
Ter um banheiro por quarto se torna prioritário em relação a uma
maior comodidade de circulação, porém manter uma janela histórica
– que garante a iluminação e ventilação adequada – se torna prioritário
a se ter duas pias por quarto, uma parte dos móveis de cozinha e outra
parte do banheiro.
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Imagem 03 - Inserção urbana e implantação do conjunto. Rua São
Domingos.

Fonte: FURLAN, 2017.
Imagem 04 – Projeto de Reformas ocorridas em (1914) e (1920), nas
edificações n°. 21 e 31. Plantas, cortes e elevações.

Fonte: FURLAN, 2017.
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Imagem 05 - Projeto de reforma e requalificação do conjunto.

Fonte: FURLAN, 2017.

Com a ferramenta de projeto é possível articular a preservação
de edifícios designando-os como espaços habitáveis, encontrando
saídas para solucionar as necessidades daqueles que ali moram. Mais
que isso, aparece também como uma forma de respeitar uma memória
e vida marginalizada colocando-as como parte da cultura e das práticas
sociais que constroem e mantém viva a cidade. A definição de políticas
públicas é fundamental para este processo, uma vez que a iniciativa
privada manifesta pouco interesse por esses setores e que não há
recurso ou poder efetivo por parte dos moradores para realizá-lo sem
um apoio de maior porte.

5 CONCLUSÃO
Habitação e patrimônio apresentam relações complexas até os
dias atuais. O projeto de requalificação para o conjunto de residências
no bairro da Bela Vista, materializa uma possível articulação entre tais
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relações. Colocado como estudo de caso, o projeto tem como objetivo
conciliar questionamentos contemporâneos entre ambas as temáticas
na escala do objeto. Para tanto, propõe como diretrizes interferências
simples, com a manutenção das principais características construtivas
das edificações, assim como a preocupação com a permanência da
população atualmente residente.
Apesar da pouca relação com o tema “patrimônio e cidade”, é
possível aferir que os moradores dos cortiços possuem, em menor ou
maior grau, uma relação afetiva com as residências históricas onde os
cortiços estão instalados. Com pouco dinheiro que lhes resta ao final do
mês ou do ano, alteram as características internas das edificações, a seu
gosto, com pouco requinte. As fachadas são mantidas, em sua maioria,
com a pintura desbotada ou recém executada pelo intermediário ou a
mando do proprietário.
Em resposta às questões apresentadas no desenvolvimento
deste artigo e às premissas apresentadas sobre o debate em curso, desde
a década de 1970, que reúne as discussões em torno da ampliação do
conceito de patrimônio histórico, concluímos que a história da cidade
(considerando os bens e conjuntos que cumprem a função de registro
documental dessa história) merece ser contada não apenas por meio de
edifícios e monumentos históricos excepcionais, relacionados apenas
a determinadas classes sociais. O registro dessa história precisa ser
realizado através de pequenos, médios e grandes imóveis, com ou sem
características monumentais, que se relacionam com diferentes modos
de habitar e de usufruir a cidade no decorrer de sua história. Dessa
forma, o patrimônio histórico poderá ser reconhecido e apropriado
por todos os grupos sociais, de maneira democrática.
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Por fim, acreditamos que as reflexões levantadas por artigos,
projetos e eventos acadêmicos podem mostrar ao poder público
possibilidades de se pensar em projetos bem articulados, com secretarias
atuando em conjunto (nesse caso, o diálogo se daria entre as Secretarias
da Habitação e da Cultura). Projetos de requalificação habitacional,
como o apresentado neste artigo, são viáveis, em uma escala adequada,
com custos não elevados, sem remanejamento dos atuais moradores.
Respeita-se, assim, as pessoas e as várias memórias mobilizadas por elas
na sua relação com os conjuntos históricos.
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Capítulo 15
Destruição, Descaracterização e “Colonialização” da
Arquitetura Oitocentista: o Caso de São João Del-Rei, Minas
Gerais
Marcos V. T. Guimarães 1

1 Introdução
O presente trabalho pretende explorar a transformação da
arquitetura tradicional da localidade de São João del-Rei ocorrida no
curso de sua história. Dá-se especial atenção ao século XIX, no que
respeita às modificações ocorridas no casario do núcleo urbano. À luz
desse arcabouço histórico, são discutidas algumas ações realizadas na
arquitetura durante o século XX e atualidade, com ênfase para a atuação
de órgãos de defesa do patrimônio.
Um importante objetivo consiste em identificar fenômenos e
processos de transformação do casario tradicional. Esta abordagem
preliminar pretende abrir linhas de trabalho para uma maior
compreensão dos rumos tomados pelas práticas de intervenção no
tecido arquitetônico.
Além da pesquisa bibliográfica, lança-se mão de fotografias
existentes em arquivos, com destaque para aqueles sediados em unidades
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
Tal material permite ver e exemplificar as transformações arquitetônicas
ocorridas ao longo do tempo com um certo nível de detalhes. Tem1 Universidade Federal de São João del-Rei; e-mail: mvtguimaraes@gmail.com
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se como referência, finalmente, o acervo empírico representado pelo
conjunto de edificações que remanescem na atualidade.
Antes de se explorar fenômenos e práticas de intervenção mais
atuais, propõem-se dois momentos de preâmbulo. Primeiramente,
procede-se a uma contextualização da localidade de São João delRei, ressaltando-se suas peculiaridades na história das Minas e da
colônia portuguesa no geral. A continuação, o respectivo casario é
suscintamente caracterizado em suas transformações ao longo dos
séculos XVIII e XIX. São então abordados alguns processos que
têm ocasionado a descaracterização do casario para, finalmente, tecer
algumas considerações finais.

2 O CONTEXTO DE SÃO JOÃO DEL-REI
A localidade de São João del-Rei se insere no contexto das
bandeiras de exploração em busca de minerais e pedras preciosas,
que adentraram no sertão do Brasil a partir das últimas décadas do
século XVII. Foi fundada próximo à passagem do Rio das Mortes,
no caminho entre São Paulo e Vila Rica, no que viria a se constituir
o estado de Minas Gerais. Dada a sua posição estratégica em relação
ainda com as paragens mais a oeste até Goiás e o porto do Rio de
Janeiro, assumiu desde cedo um papel de entreposto. Com a queda da
produção do ouro, a vila que encabeçava a extensa Comarca do Rio
das Mortes consolidou a sua vocação comercial e política. Jogou um
importante papel no sistema de abastecimento da capital carioca, a qual
sofrera por sua vez uma significativa transformação a partir da chegada
da Família Real portuguesa no ano de 1808. Sendo assim, a localidade
são-joanense sustentou uma economia pujante na primeira metade do
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século XIX, sendo ainda notável uma intensa movimentação comercial
e financeira na cidade até o final do Oitocentos (GRAÇA FILHO,
2002).
O impacto econômico derivado da decadência da produção
de ouro nas Minas variou segundo os diferentes lugares, havendo
estagnação em algumas localidades e uma maior perenidade como no
caso da capital Vila Rica (VIEIRA, 2016). Em todo caso, o mito da
decadência generalizada a partir da queda do ouro tem sido bastante
refutado (e. g. LENHARO, 1979; LIBBY, 1988; GRAÇA FILHO,
2002). A pujança econômica de São João del-Rei representa certa
peculiaridade no conjunto dos núcleos urbanos de Minas, na medida
em que promoveu uma importante atividade construtiva. O panorama
arquitetônico se encontra fortemente marcado por intervenções
ocorridas em pleno século XIX, em contraste com o generalizado
imaginário “colonial”. Em nosso particular estudo sobre o casario
são-joanense do Oitocentos, pretendemos definir suas características
formais e tipológicas e identificamos, através de diferentes fontes
textuais e iconográficas, uma intensa transformação ao longo do tempo
(GUIMARÃES, 2016).
Quando o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN/IPHAN) atuou na cidade na década de 1930, não
encontrou um conjunto arquitetônico uniforme, mas uma variedade de
edificações de diferentes períodos e estilos. O tombamento realizado
em 1938 contemplou basicamente edificações isoladas, em especial as
igrejas e passos, e alguns trechos de ruas tradicionais. Em decorrência
disso, as transformações arquitetônicas se prolongaram com maior
intensidade, até ser delimitado um perímetro de tombamento federal
no ano de 1948. Este tomou como referência principal o tecido urbano
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com edificações que remetiam a uma ocupação Setecentista e a uma
tipologia supostamente “colonial”. Na luta de interesses e tensões que
se travou entre a ação patrimonial de cunho modernista e setores da
população local defensora da modernização da cidade e da liberdade
de exploração imobiliária (cf. PEREIRA, 2009; TAVARES, 2012),
observou-se uma importante transformação do casario.
Mais recentemente, destaca-se uma poligonal de preservação
mais abrangente em instância municipal promulgada no ano de 2000.
Sua gestão cabe ao respectivo Conselho Municipal de Patrimônio, o
qual, entretanto, tem recebido duras críticas pela atuação carente de
maiores critérios. A falta de um corpo técnico especializado, bem como
a ausência de um marco regulamentário consolidado, limita a sua efetiva
ação (COTA; COUTO, 2012). As diretrizes nas quais se embasam as
decisões se generalizam para a vasta área compreendida pelo perímetro
de tombamento e incorrem em parâmetros duvidosos do ponto de
vista histórico e tipológico (SÃO JOÃO DEL-REI, 2011). Enquanto
isso, o IPHAN parece ficar à mercê dos mandatos governamentais e
cargos comissionados. Sua atuação distante e burocrática inspira pouca
confiança local e carece de maiores efeitos em termos de políticas e
programas de preservação. Embora os tecidos arquitetônicos ecléticos
e protomodernos sejam considerados por ambas instituições, não há
maior clareza sobre as práticas efetuadas e os rumos tomados pelas
ações patrimoniais.

2 O CASARIO: TRANSFORMAÇÕES E NUANCES
Antes de analisar as intervenções na arquitetura tradicional,
cabe diferenciar as tipologias dos séculos XVIII e XIX. No caso das
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Minas, no que concerne à primeira metade do Setecentos, há pouca ou
nenhuma edificação remanescente, dados fatores como a precariedade
de meios, a urgência da ocupação e um maior direcionamento de
recursos para o setor de exploração do ouro e o controle de seu
trânsito. Na medida em que se avança até o final da centúria, aparecem
maiores informações sobre o casario, principalmente no que se refere
às edificações oficiais e institucionais ou àquelas mais abastadas, as
quais contaram com um maior registro e com mais recursos para sua
conservação. Nesse âmbito, cabe destacar os trabalhos de Sylvio de
Vasconcellos, tanto os que abordam a arquitetura mineira como um
todo (1997, 1999), como os que se centram na capital mineira de Vila
Rica (1977).
A situação é mais ou menos análoga para o casario da
localidade de São João del-Rei, mesmo considerando sua situação
secundária e de menor porte em comparação com a capital mineira
(GUIMARÃES, 2016). A partir do reduzido acervo arquitetônico com
aparência e tipologia remetentes ao século XVIII ou início da centúria
seguinte, pode-se formar uma ideia, ainda que vaga e imprecisa, das
edificações coetâneas. No geral, entende-se que o regime ornamental e
compositivo seria bastante discreto, reduzindo-se a alguma marcação de
cunhal ou alinhamento e distribuição de vãos nas fachadas. Os beirais
se sustentariam pelos conjuntos de peças de madeira denominados
cachorradas, mas chama-se a atenção para o extenso uso de duas fiadas
sobrepostas de telhas embutidas, as chamadas beira-seveiras. Dada a
sua relativa simplicidade tecnológica para execução e a disponibilidade
de peças cerâmicas, supomos uma manifestação mais ou menos coeva
às baterias de cachorros. Os vãos, predominantemente em formato
retangular, teriam uma proporção acanhada em relação aos panos de
alvenaria, sendo os pés-direitos também de dimensões reduzidas. Isto
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porque as vergas arqueadas ou em arco abatido, que envolvem uma
maior complexidade construtiva, só apareceriam em edificações oficiais
de Minas e do sudeste da colônia a partir de meados do Setecentos,
demorando ainda algumas boas décadas para se difundirem no casario
comum (VASCONCELLOS, 1977, p. 28-31; MARINS, 2006, p. 153;
REIS FILHO, 2004, p. 91, 98, 104; CORONA; LEMOS, 1972, p. 281,
285).
No início do século XIX, destacou-se no âmbito da colônia
portuguesa a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, acompanhada
da abertura dos portos às nações ditas amigas. Tais acontecimentos
proporcionaram uma maior entrada de materiais para uso na construção
civil, tais como o vidro e o ferro. Até então, vidraças e balcões
metálicos seriam raros no casario. Mesmo depois daqueles eventos,
deve-se considerar uma incorporação paulatina, devido à resistência às
novidades (cf. MARINS, 2006), ainda mais se considerarmos o interior
das Minas, distante do porto carioca a semanas de viagem com a ajuda
de muares. Em todo caso, as referências e modelos arquitetônicos
em voga parecem circular mais rapidamente do que as pesadas peças
de ferro e os delicados planos de vidro. As tendências estilísticas do
Neoclassicismo pouco a pouco se disseminaram no casario. É muito
difícil precisar as datas, mas a iconografia de viajantes estrangeiros revela
a existência de composições, molduras e outros elementos classicistas
em casas do Rio de Janeiro desde pelo menos a primeira década do
Oitocentos (e. g. FERREZ, 1965; FERREZ, s.d., p. 129).
No contexto mineiro e especialmente em São João del-Rei,
deve-se considerar certo descompasso temporal na maior assimilação
de elementos de inspiração neoclássica, mas nos parece razoável
considerar as primeiras décadas do século XIX como referência
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(GUIMARÃES, 2016). Cabe observar que o léxico de orientação
classicista só aparece parcialmente nas edificações e na medida da
abastança dos proprietários. As tipologias que se deduzem do acervo
arquitetônico remanescente indicam a presença de sobressaltos nas
fachadas, predominantemente construídos em massa, em que se
destacam pilastras laterais, sobrevergas em cornija, frisos superiores
e cimalhas a sustentar os beirais. Nessa época, tornam-se comuns as
vergas em arco abatido a definir vãos cada vez maiores. A mais ampla
difusão do vidro, ainda em peças de reduzidas dimensões, redunda no
uso de janelas com fechamentos em guilhotina à frente dos tradicionais
escuros de madeira. Nos sobrados mais ricos, os balcões se guarnecem
de grades de ferro forjado, que posteriormente e de forma gradativa
passam a receber pequenas peças em ferro fundido. Na medida em que
se avança até meados do Oitocentos e se adentra no terceiro quartel
da centúria, o regime ornamental ganha maior profusão de elementos
e detalhes, tanto nos estuques como nas grades de ferro, enquanto
as vergas arqueadas voltam a ceder lugar para os vãos retos, cada vez
maiores e mais aproximados entre si. Platibandas, arcos plenos e ornatos
soltos nas fachadas somente no final do século, que no contexto sãojoanense está marcado pelas chegadas da estrada de ferro no ano de
1881 e das primeiras levas de imigração na mesma década.

3 PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO E INTERVENÇÃO
Em uma perspectiva histórica, viu-se que a arquitetura sãojoanense sempre se transformou de acordo com a passagem dos
tempos, nunca regressando a estilos anteriores em um sentido imitativo
servil. A posição geográfica e a relativa precariedade de recursos teriam
dificultado a reprodução de modelos europeus ou clássicos. Em todo
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caso, as correntes do Ecletismo teriam se manifestado mais em sua
faceta interpretativa, em que a aplicação e combinação de elementos
arquitetônicos variavam de acordo com a conveniência (PATETTA,
1975). Atitude semelhante pode ser considerada mais adiante no
tempo para as experiências do Neocolonial, que teria se inspirado na
arquitetura tradicional brasileira e criado novas composições do que
reproduzido edifícios inteiros. Sendo assim, a volta ao passado em um
sentido estrito e de cópia fiel seria um conceito parco e sem maiores
efeitos práticos no interior da colônia portuguesa. Embora seja viável
a circulação de material impresso, pelo menos entre os setores oficiais
e de elite da sociedade, é provável que as construções e reformas do
casario se motivassem mais por edificações abastadas ou institucionais
e por informações passadas “de boca” ou “de ouvido”. Infere-se, com isso,
a ideia de movimento coerente com o curso da história, no sentido de
acompanhamento das novidades estilísticas em vigor.
Tal situação contrasta com as posturas de retorno às feições
da arquitetura tradicional adotadas pelo IPHAN a partir da década de
1930. A eleição do “colonial” como estilo autêntico e original da cultura
brasileira promoveu uma postura preservacionista altamente seletiva.
No caso de São João del-Rei, deve-se considerar a relativa mistura de
diferentes estilos no centro velho da cidade e a grande resistência local,
mas houve igualmente uma atitude restritiva na consideração do tecido
arquitetônico de interesse patrimonial. O processo de delimitação do
perímetro federal de tombamento permite ver que, desde um primeiro
momento, a atenção se voltou mormente para o período colonial da
história. Sabe-se que numerosas edificações ecléticas aí incluídas foram
em grande medida negligenciadas, descaracterizadas e destruídas até
um avançado século XX (DIAS, 2016). A exemplo do já verificado em
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Ouro Preto (MOTTA, 1987), prezou-se pela manutenção e até mesmo
pela reinvenção de um imaginário “colonial”.
Ora, temos visto que o casario são-joanense foi intensamente
transformado ao longo do século XIX, com a consequente incorporação
das características arquitetônicas coetâneas. Tal quadro condiz com a
particular história da localidade, cuja economia relativamente perene
provocou uma transformação peculiar da sua arquitetura. Nesse sentido,
o movimento de “colonialização” ocasionou tanto a destruição como a
descaracterização de edificações que não se enquadravam nesta suposta
tipologia. Importantes exemplares terminaram ficando de fora da área
de tombamento, apesar de situados em ruas importantes, e foram
demolidos. O sobrado existente na Rua do Comércio se sobressai como
um testemunho do desaparecimento da arquitetura Oitocentista (fig. 1)
Figura 1 – Fotografia da antiga Rua do Comércio (atual Rua Marechal
Deodoro), com destaque para o sobrado de feições Oitocentistas. São João
del-Rei, data desconhecida, provavelmente meados do século XX.

Fonte: Museu Regional de São João del-Rei/IBRAM
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A vizinhança caracterizada por edifícios ecléticos e
protomodernos de um lado e de casas térreas de um avançado século
XIX de outro lado talvez tenha motivado a sua inclusão em um
conjunto não-colonial, portanto sem maior interesse de preservação.
No entanto, trata-se de edificação típica de uma arquitetura produzida
em meados do Oitocentos e, ao mesmo tempo, detentora de feições
peculiares no conjunto de sua fachada.
Se o que não se encaixava em uma tipologia colonial foi
desconsiderado, o mesmo aconteceu com o que não apresentava uma
predominância estilística clara. Chama-se a atenção especialmente
para as construções que, ao incorporarem elementos ao longo de sua
história, terminaram por se tornar híbridas. Ao longo da antiga Rua da
Intendência há vários exemplos retratados em fotografias antigas, sendo
comum o agenciamento de platibandas sobre fachadas que remetiam
a meados do século XIX. No sobrado da outrora Casa Chic, as antigas
cimalhas e capitéis do topo da fachada deram lugar a uma trabalhada
mureta, além de se adicionarem marcas de bossagem a definir pilastras
intermediárias (fig. 2).
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Figura 2 – Fotografia de sobrado na antiga Rua da Intendência (atual Rua
Artur Bernardes). São João del-Rei, ano de 1962.

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência em Minas Gerais (arquivo permanente).

Nesse estado, a edificação apresentava as marcas de sua
transformação no tempo e albergava elementos arquitetônicos tanto
típicos como peculiares que, em seu conjunto, mereciam consideração.
Posteriormente, o sobrado se viu completamente reconstruído,
apresentando atualmente um esquema compositivo que, mesmo
referenciado em tipologia de um pleno século XIX, peca pela distorção
de elementos e proporções inusitadas. Não só se propôs uma volta a
uma imagem mais ligada ao “colonial”, como também se desconsiderou
a sua interessante e factual hibridez.
Em outras edificações que remanesceram na poligonal de
proteção, houve em alguns casos sutis mas importantes transformações.
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Via de regra, elementos que se distanciavam da tipologia colonial
eram retirados ou substituídos nas fachadas. Cimalhas, pilastras e,
mais adiante, lambrequins e as raras vergas triangulares deram lugar
a cachorradas, beira-seveiras, paredes lisas e vãos retos ou encimados
por arco abatido. Além do revés imitativo, que estamos denominando
processo de “colonialização” da arquitetura, observa-se ainda em algumas
intervenções um problema de distorção compositiva. Isso acontece
quando o arcabouço das novas fachadas não condiz com a suposta
tipologia colonial, como no caso situado na Rua Santo Antônio.
Anteriormente, mais precisamente no ano de 1954, o sobrado aparecia
com detalhes em cimalha distribuídos na porção superior da fachada –
sobrevergas, moldura corrida e sustentação do beiral – que conferiam
uma proporção de acordo com o casario do século XIX (fig. 3).
Figuras 3 e 4 – Fotografia (detalhe) de sobrado na Rua Santo Antônio. São
João del-Rei, ano de 1954. / Fotografia do mesmo sobrado, ano de 2015.

Fontes: Museu Regional de São João del-Rei/IBRAM / Foto do autor.
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Quando posteriormente se retiraram estas cornijas, o espaço
de alvenaria entre a verga de cima e o beiral ficou exagerado, criando
um descompasso que compromete o esquema compositivo (fig. 4). Há
uma verdadeira desproporção entre o tamanho das janelas e o fundo da
fachada determinado pelos altos pés-direitos. Com efeito, Vasconcellos
afirma terem sido as cimalhas abaixo dos beirais um dispositivo que
amenizava a verticalidade das fachadas (VASCONCELLOS, 1977,
p. 188). A nova configuração se esforça por recuperar uma imagem
antiga através da cachorrada, da ausência de motivos decorativos,
das guilhotinas e até mesmo do desalinhamento vertical dos vãos.
O resultado, entretanto, mais denuncia um procedimento algo
forçado de “restauração” do que o reconhecimento dos processos de
transformação da arquitetura.
Na esteira das descaracterizações de edifícios antigos, chama-se
a atenção para o uso de materiais e técnicas construtivas modernas. Com
a necessidade de reformas e com a deterioração das peças de madeira
que sustentam os cunhais, vãos e beirais, comumente se substituem os
paus por concreto armado. Também é usual o agenciamento de massa
no lugar da madeira para fatura das molduras, bem como o emprego
de partes pré-fabricadas em materiais modernos. Em muitos casos, os
elementos são refeitos de forma tosca e irregular, ou ao inverso de
modo por demais retificado, em todo caso sem apego às proporções e
detalhes correspondentes ao casario antigo. Há ocasiões em que toda
a fachada – tradicionalmente construída em pau-a-pique ou alvenaria
de adobes – é substituída por tijolos cozidos, sendo os vãos e cunhais
refeitos e até mesmo relocados. Os problemas derivados da destruição
de esquemas e estruturas de época são vários, a começar pela perda de
conhecimento tanto sobre os aspectos tectônicos como das técnicas
e materiais constituintes das obras. Aliado a isso, ressalta-se ainda o
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paulatino desaparecimento de mão de obra detentora de tecnologia
sobre a construção civil tradicional.
Um aspecto que merece especial atenção neste âmbito se revela
nos casos de reconstrução dentro do conjunto urbano antigo. Quando
novas obras surgem a partir do movimento de “colonialização” aqui
identificado, as consequências costumam ser nefastas. As réplicas
tornam-se obscenas, na medida em que são criadas estruturas artificiais
na paisagem arquitetônica. Para o olhar treinado, é comum identificar
proporções ou elementos que denunciam a falta de correspondência
construtiva com a tipologia pretendida. Nos exemplos mais evidentes,
observam-se beirais com lajes de concreto armado e afastamentos
tanto laterais como frontais, motivos inexistentes na arquitetura
tradicional. Já para o público leigo, que usualmente desconhece a
história de um edifício em questão e traços que poderiam indicar a
sua relativa modernidade, passa-se despercebida a idade ou os detalhes
que poderiam servir de referência. Em todos os casos, esta espécie de
atitude falsa – aparentar algo sem sê-lo – resulta em uma imagem que
distorce a realidade e confunde os sentidos. Trata-se, ainda, de episódio
inédito na história local e regional, que, como vimos, sempre foi
conduzida por um movimento progressista no sentido de acompanhar
a linha do tempo com novidades arquitetônicas, ainda que de forma
sutil, peculiar e vagarosa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho aqui apresentado permitiu identificar alguns
processos subjacentes às práticas de preservação e intervenção, a saber:
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- um movimento de “colonialização” no conjunto da arquitetura
tradicional;
- a destruição e a descaracterização de edificações ao mesmo
tempo tradicionais e não-coloniais;
- a desconsideração de composições híbridas no escopo das
práticas de preservação;
- a construção ou reconstrução de estruturas falsas na paisagem
arquitetônica.
Cada um desses itens representa linhas de trabalho com as quais
aprofundar futuras investigações. Nota-se, entre outras demandas, a
necessidade de se diversificar as fontes, tanto no sentido de arquivos –
com destaque para as seções de obras sediadas em instituições como
o IPHAN – como no aprofundamento de referenciais teóricos, tais
como os encontrados nas cartas patrimoniais e nas discussões em
torno da teoria do restauro. Outra vertente de continuidade consiste na
ampliação do recorte espacial, de modo a testar os processos e práticas
em outras localidades mineiras e inclusive brasileiras.
A presente abordagem permitiu observar um processo tanto
de destruição como de descaracterização do casario, em que se
destacam os movimentos de “colonialização”. Alguns dos fenômenos
identificados se prolongam até a atualidade, apesar da ampliação das
categorias e tipologias de preservação promovida nos últimos tempos.
Tem-se como grave consequência a perda de referências do acervo
edificado, o que dificulta os estudos de reconhecimento histórico e,
por conseguinte, o estabelecimento de critérios para sua salvaguarda.
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A motivação deste estudo enfatiza a descaracterização das
edificações inscritas no período imperial ou, de forma mais geral, no
Oitocentos. Entretanto, este e outros trabalhos sugerem que a atitude de
“colonialização” transcendeu os estilos e períodos históricos, chegando
até a atualidade. Nesse sentido, a problemática em questão torna-se
relevante e quiçá urgente nas ações e discussões contemporâneas em
torno da preservação da arquitetura tradicional.
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Capítulo 16
Clube Feminino: Pesquisa da História e Análise Arquitetônica
Maria Bárbara Thame Guimarães 1

1 Introdução
O artigo tem como objetivo analisar a arquitetura do edifício
do antigo Clube Esportivo Feminino, inaugurado em 1940 no centro
da capital, onde atualmente estão instaladas a Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá e a Biblioteca Pública Municipal
Manoel Cavalcanti de Proença. A pesquisa busca contextualizar
historicamente e caracterizar a arquitetura do edifício, assim como
identificar e datar as reformas e alterações sofridas ao longo do
tempo, através de pesquisas de material fotográfico em acervos
públicos e particulares e de levantamento físico do edifício, visando o
reconhecimento do projeto original, e produção de desenhos técnicos
da condição atual do edifício.
O Clube se distingue por ter sido fundado e gerido por um
grupo de mulheres, lideradas por Zulmira Canavarros elevando-as de
consumidoras a agentes ativas na produção cultural da cidade, o que
representa um avanço significativo para a autonomia feminina cuiabana
do século XX.
Ao resgatar a história do Clube Feminino e de sua sede, espera-se
demonstrar sua relevância no processo de inserção da mulher, enquanto
1 Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura,
Engenharia e Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso; e-mail:
mbtguimaraes@gmail.com
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protagonista, na elite da sociedade cuiabana. O Clube representava um
espaço de interações sociais onde as mulheres tinham maior espaço de
fala e decisão, contribuindo para a emancipação social e cultural.

2 METODOLOGIA
O resgate da história do Clube começou pela pesquisa em
órgãos oficiais de acervo documental e fotográfico, além da revisão de
publicações que abrangem a época e temas correlatos. Foram visitados
os seguintes órgãos: Arquivo Público de Mato Grosso Instituto de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e (NDIHRUFMT). Devido a reformas em suas sedes, não foi possível ter
acesso ao acervo do MISC e da Casa Barão de Melgaço. Em vista da
quantidade insuficiente de informações levantadas por estes meios, fezse necessário a busca por fotos, documentos e informações em acervos
particulares, de famílias e pessoas que tiveram em algum momento,
relação com o Clube. Além do contato direto, uma das alternativas
encontradas, foi a publicação em redes sociais, de postagens pedindo
ajuda na obtenção destes dados.
Através do resgate de fotografias antigas, é possível estimar
as datas das intervenções no edifício e, consequentemente, sua a
feição original, além do conhecimento sobre os eventos sociais que lá
aconteceram. O levantamento arquitetônico e fotográfico, resultando
em desenhos técnicos da condição atual da edificação, fornece subsídio
para uma análise mais aprofundada acerca do projeto original e
alterações subsequentes.
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 O movimento proto-feminista em Cuiabá
Para avaliar a importância do Clube Feminino e de sua sede, é
necessário compreender o contexto social cuiabano no início do século
XX. Cuiabá reflete tardiamente, ao longo do século XX, a chamada
Primeira Onda Feminista, que surge em meados do século XIX na
Inglaterra. Também conhecido como movimento sufragista, a primeira
fase do que veio a ser conhecido como feminismo é caracterizada pela
luta de mulheres por direitos civis básicos, como direito a voto e à
propriedade privada. Nesta fase, o movimento é urbano e composto
por mulheres da elite econômica e cultural. (PINTO, 2003)
Apesar do relativo isolamento de Cuiabá em relação ao resto
do país, é possível destacar uma série de organizações políticas e
culturais lideradas por mulheres, que contribuíram para a emancipação
social feminina.
Em 07 de setembro de 1921, Dom Aquino Correa e José
de Mesquita fundam o Centro Mato-grossense de Letras, que foi
transformado em Academia em 1932. Ambos compõem a presidência,
mas Anna Luiza do Prado é nomeada tesoureira, estabelecendo-se
como a primeira mulher admitida numa academia de letras no Brasil.
Em 1931, a segunda mulher é admitida: a poetisa Maria de Arruda
Müller. Mato Grosso simboliza uma vanguarda no acesso da mulher
neste espaço, pois apenas em 1976 a Academia Brasileira de Letras,
fundada em 1897, altera seu estatuto, permitindo a admissão de uma
imortal feminina. (DORILÊO, 1995)
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Em 1922, é fundada no Rio de Janeiro a Federação Brasileira
Pelo Progresso Feminino, movimento liderado por Bertha Lutz. A
federação deu início, oficialmente, ao movimento em luta pelo direto da
mulher ao voto e por direitos trabalhistas e fragmentou-se em porções
estaduais em todo o país. No início da década de 1930, sob liderança
de Nídia Arruda, (DORILÊO, 2016, p. 95), há a criação da Federação
Mattogrossense (sic) pelo Progresso Feminino.
É interessante observar que ao longo da década de
1920 a ideia da federação espalhou-se pelo país. Há
notícias da criação de federações em Minas Gerais,
Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte. Não há
dados sobre o alcance desses núcleos, mas mesmo
que tenham sido muito pequenos é surpreendente
quem em época de comunicação tão difícil e de
deslocamentos que exigiam longos períodos de
tempo houvesse a proliferação das ideias dos
direitos das mulheres em estados tão distantes do
Rio de Janeiro, centro principal de irradiação do
movimento. (PINTO, 2003, p. 23).

O movimento nacional foi gradualmente esvaziado após a
conquista do direito a voto, assegurado pelo Código Eleitoral de 1932,
e foi legalmente extinto em 1937, com a instauração do Estado Novo
(PINTO, 2003).
Fora do contexto político, é necessário destacar a atuação do
Grêmio Literário Júlia Lopes, que editou e publicou a revista A Violeta,
de 1916 a 1950, firmando-se como o único periódico liderado por
mulheres no Mato Grosso na época.
A Violeta veicula ideais conservadores, de manutenção do
papel feminino na esfera doméstica, ao mesmo tempo que discursa
sobre princípios de aperfeiçoamento feminino através da educação.
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O periódico, naturalmente, comunica-se sob forte influência religiosa
e patriarcal, reafirmando a complementaridade ao homem, porém
posiciona-se a favor da reconstrução do papel feminino, reivindicando
a escolarização e profissionalização em favor da autonomia da mulher.
O discurso feminista velado baseia-se no “princípio da igualdade
entre os sexos e na valorização da mulher como indivíduo” (SILVA,
2005) e afirma que a mulher moderna deve evoluir intelectualmente,
para acompanhar a evolução masculina e para ser um alicerce moral e
intelectual para a prole.
Embora se refira à mulher como “companheira
do homem”, com a conotação de apêndice ou
prolongamento do ser masculino, a publicação fez
emergir a ideia de emancipação feminina por meio
da educação e vislumbrou a possibilidade de que
esta viesse a ser uma concorrente do homem, em
condições igualitárias. (SILVA, 2005, p. 44).

2.2 O Clube Esportivo Feminino
Fundado 19 de abril em 1928 por um grupo de mulheres
liderado por Zulmira Canavarros, o Clube Esportivo Feminino marcou
gerações de mulheres da elite que ali vivenciaram interações sociais.
Promotor de carnavais memoráveis e saudosos bailes, o Clube foi
criado e gerido por mulheres, ao longo de aproximadamente quatro
décadas.
De acordo com o próprio nome, o Feminino fomentava a
prática de diversos esportes para as senhoritas e senhoras:
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Um dos objetivos propostos pelo estatuto do Clube
Esportivo Feminino foi o “cultivo dos esportes” e
o aprimoramento intelectual da mulher por meio
das artes. Através da prática esportiva em moda
na Europa, objetivou-se associar saúde e elegância
[...]. (SILVA, 2007, p. 98).

Fundado em um “sobradinho verde” (DORILÊO, 2016, p. 40)
na Rua Pedro Celestino, esquina com Voluntários da Pátria, o Clube
mudou-se na década de 1940 para seu edifício sede, situado na Rua
Barão de Melgaço, esquina com Rua Campo Grande. Além de eventos
de caráter cultural, como saraus, eventos litero-musicais e peças
de teatro, o Feminino promoveu festas, shows, concursos de miss e
desfiles. (DORILÊO, 2016)
Até a inauguração de sua sede em 1940, os bailes eram
oferecidos em outros locais, como a antiga sede dos Correios e
Telégrafos2, residência Coronel João Balduíno Curvo3 e o 16º Batalhão
de Construção e da Força Policial (sic)4. Segundo Dorilêo (2016), os
jogos promovidos pelo Feminino se realizavam no antigo Bosque
Municipal, atual Praça Santos Dumont.
Apesar da direção feminina, naturalmente permitia-se a presença
de homens como convidados nas atividades do clube, facilitando
aproximações amorosas:
“Aqui cabe inverter para o agradável ao útil. Porém não foram
elas [fundadoras] utilitaristas; isto não, foram sonhadoras e criativas,
2 ¹Rua Barão de Melgaço. Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso, sem identificação
do autor, 18/01/1940 ed. 111
3 ² Rua Cândido Mariano, 44. Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso, sem
identificação do autor, 05/06/1940 ed. 221
4 Atual 44º Batalhão de Infantaria Motorizado. Fonte: Jornal O Estado de Mato
Grosso, sem identificação do autor, 20/01/1940 ed. 113
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e destacaram Cuiabá como a Atenas mato-grossense” (DORILÊO,
2016, p. 37).

2.3 A sede
Durante o regime ditatorial de Vargas, conhecido como
Estado Novo, 1937-1945, o discurso oficial preconizava o movimento
desbravador batizado de Marcha para o Oeste, com a missão de ocupar
os vazios demográficos do norte e oeste brasileiros. Neste contexto,
Mato Grosso ocupava uma posição geopolítica estratégica de “Portal
da Amazônia”, sendo ponto de apoio para a exploração do norte do
país. A Cuiabá, faltava a infraestrutura condizente com tal papel. Coube
ao governo estadual materializar os investimentos, resultando em uma
série de obras públicas, conhecidas como “obras oficiais do governo
Júlio Müller”. (CASTOR, 2013).
O projeto da sede do Clube teve estreita relação com o
conjunto dessas obras oficiais espalhadas em vários pontos da cidade,
sobretudo ao longo da então recém-inaugurada avenida Getúlio Vargas.
Para sua execução, o interventor Júlio Müller contratou a empreiteira
carioca Coimbra Bueno, que se encarregou primeiramente da Casa dos
Governadores, do Grande Hotel, e do Cine Teatro.
Mato Grosso com as obras em execução e
empreendimentos a serem realizados pelos
governos da União e do Estado, ressurge da
letargia pretérita, deixando de ser a terra esquecida
e isolada da comunhão nacional. Manchete do
jornal O Estado de Mato Grosso, sem identificação
do autor, 16/01/1940 ed. 109.
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Da posição privilegiada de quem coordenou a equipe contratada,
o engenheiro carioca Cássio Veiga de Sá narra, em seu livro de memórias,
a história de tais edifícios, constituindo um dos poucos registros escritos
acerca da sede do Clube Feminino, e uma das principais fontes sobre a
série de obras oficiais. (CASTOR, 2013, p. 181):
Entretanto, duas obras que não faziam parte
propriamente do grupo de obras do Estado, tiveram
todo apoio do governo. Foram iniciadas contando
também com o apoio da firma Coimbra Bueno
que dispensou seus honorários correspondentes a
projetos e assistência técnica à construção em face
do significado do Clube Feminino na vida social da
cidade e do Abrigo Bom Jesus, pelo seu propósito
de dar assistência à criança desamparada. (SÁ,
1980, p. 113).

A presidente do Clube na época, Lourdes Mendes, decidiu pela
construção da sede em um terreno na rua Barão de Melgaço, esquina
com rua Campo Grande. No referido terreno havia anteriormente
uma escola primária, que foi demolida durante o primeiro governo de
Mário Correa da Costa (1926-1930) (MENDONÇA, 1977). Não se
tem registro da exata autoria do projeto, atribuída por Cássio Veiga
de Sá à firma Coimbra Bueno. Segundo Veiga de Sá, a equipe técnica
da construtora manifestou-se contrária à implantação da sede no
referido terreno, pois sua área não permitiria expansões futuras, nem
comportaria instalações de prática esportiva. (SÁ, 1980, p. 113)
Apesar do desacordo da equipe técnica em relação ao terreno,
a sede do Feminino foi construída no local inicialmente designado.
Segundo Sá, o programa do edifício era muito simples, com varanda,
salão, bar, dependências e salas da diretoria. O clube não possuía
portaria, ou qualquer elemento que impedisse ou interceptasse a
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entrada de qualquer visitante, “pois seria, naquela época, segundo os
costumes, deselegante impedir, barrar a entrada de alguém” (SÁ, 1980).
Inaugurado em 06 de abril de 1940 às 16 horas, em solenidade
que contava com a presença de membros da Coimbra Bueno, Júlio
Müller, diretoria do Feminino, e outras autoridades. Em discurso de
forte apelo progressista, influenciado pelos valores de uma sociedade
que se queria moderna, a porta-voz da diretoria Luiza Elza agradece o
apoio do interventor Júlio Müller, do Dr. João Ponce Arruda (prefeito
de Cuiabá na época), e da construtora Coimbra Bueno, por meio de seu
engenheiro Cássio Veiga de Sá.
Nesta hora de renovação esplêndida em que
Cuiabá, obedecendo a um ritmo novo de progresso,
a uma orientação moderna de vida, transmuda os
aspectos da sua fisionomia colonial e antiquada,
erguendo para os céus as linhas elegantes das suas
muralhas de concreto armado e os seus telhados
novos [...]. (Discurso de Luiza Elza, Jornal O
Estado de Mato Grosso, sem identificação do
autor, 07/04/1974 ed. 176.)

2.4 Caracterização do edifício
O terreno retangular de cerca de 23 x 80 metros está delimitado
por três logradouros: rua Comandante Costa, rua Campo Grande e rua
Barão de Melgaço, para onde se volta a entrada principal. Ao longo da
rua Campo Grande, há um declive de aproximadamente 5 metros em
direção à rua Barão de Melgaço. (fig. 1)
Na divisa do lote, na face oposta a rua Campo Grande, o edifício
apresenta um afastamento lateral em sua implantação, oferecendo ora
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um pátio alongado, ora um corredor. A implantação com recuo lateral
é característica do pensamento urbanístico da época, que rejeita as
construções geminadas do período colonial em nome da salubridade.
O edifício ainda preserva as características modernistas do seu projeto
original, e possui em torno de 1530 m² de área construída.
Figura 1 – Localização do terreno

Fonte: Google Earth.

Originalmente, a fachada da rua Barão de Melgaço possuía uma
escadaria em pedra canga, que levava a uma grande porta envidraçada
de correr, com estrutura metálica, próxima a uma parede vazada,
composta por elementos verticais e horizontais aparentemente de
concreto, onde provavelmente era localizada a varanda. Posteriormente,
estas aberturas foram fechadas com alvenaria, restando apenas
proeminências que permitem a identificação destes elementos, e a
escadaria foi transformada em rampa, mantendo o uso da pedra no
revestimento. Segundo o relato de Cássio Veiga de Sá (1980), não havia
barreiras que impediam o acesso ao saguão, então pode-se concluir
que a porta de entrada foi adicionada posteriormente, reforçando a
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existência de uma área de transição entre o edifício e o espaço público,
uma das premissas do modernismo.
Figura 2 - Fachada da rua Barão de Melgaço, década de 1970

Fonte: DORILÊO, 1976.

Na extremidade oposta da fachada, à direita de quem adentra
o edifício, está uma parede cega, que avança alguns centímetros em
relação ao plano da porta, resultando em uma divisão vertical em três
partes volumes justapostos em ângulos retos, porém com dimensões
diferentes, o que confere equilíbrio assimétrico à composição. Ao
lado desta parede, há três conjuntos de peças de concreto, dispostas à
maneira da parede vazada, sendo o último como um gradil, que nega
o acesso a um corredor lateral. No segundo pavimento, a parede com
janelas em fita entrecortadas por pilares circulares esconde o telhado de
quatro águas atrás de uma platibanda.
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Nesta fachada, são nítidas as referências modernistas: janelas
em fita, ausência de ornamentação, linhas retas e formas geométricas
simples empregadas nas esquadrias e elementos vazados, coroadas
pelo teto plano. Observada a dificuldade de obtenção e alto custo de
concreto à época e à cidade, como sugere a gramática modernista, a
solução adotada seguiu o recurso utilizado por Gregori Warchvchick,
no marco inaugural do modernismo brasileiro, a casa da Rua Santa
Cruz, treze anos antes. Impossibilitado, por dificuldades logísticas,
de executar uma laje de concreto, o arquiteto optou por um telhado
composto por telhas coloniais, ocultado por uma platibanda, sugerindo
a ideia do teto plano. O telhado escondido do Clube Feminino possuía
originalmente estrutura de madeira e telhas coloniais, observadas em
planta de cobertura (fig. 4). Em algum momento, as telhas foram
trocadas por exemplares de fibrocimento, porém o madeiramento
permanece. Internamente, o forro é predominantemente de placas de
gesso, substituído em alguns ambientes por PVC.
Na fachada lateral, na rua Campo Grande, é possível identificar
os elementos estruturais, por conta do recuo das paredes de vedação,
evidenciando o princípio da honestidade estrutural. Desta maneira,
distinguem-se três volumes, acomodados de acordo com as curvas de
nível, também identificados pelos telhados. Ao longo dessa fachada,
observa-se três conjuntos de janelas que refletem as particularidades dos
seus respectivos espaços internos, uma das premissas do Funcionalismo
arquitetônico. A fachada se estende até a rua Comandante Costa, onde
há um pátio gradeado, hoje usado como estacionamento.
A linguagem modernista sugere o uso de concreto armado
para a estrutura. Entretanto, tornou-se visível nesta fachada, através de
uma perda de reboco, o uso de tijolos cerâmicos maciços nos pilares.
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Externamente, nada permite identificar o material utilizado, porém
pode-se afirmar com segurança que esta decisão projetual derivou da
dificuldade de obtenção e alto custo do concreto à época. Novamente,
pode-se citar a casa da rua Santa Cruz como antecedente desta postura,
onde a estrutura, concebida em concreto, foi construída em tijolos.
Figura 3 - Fachada da rua Barão de Melgaço, 2017

Fonte: GUIMARÃES, 2017

A entrada principal leva ao marcante saguão de pé direito
duplo com mezanino, pilares circulares e escada levemente curva. O
guarda-corpo e o revestimento dos degraus da escada são de granito
claro, configurando uma referência ao então nascente modernismo
carioca. Sob o mezanino, há o acesso a duas salas paralelas, e um
banheiro de parede curva à esquerda. O volume curvo segue por mais
dois pavimentos, numa clara demonstração de sua independência da
estrutura. A primeira sala possui uma porta de madeira que dá acesso à
rua Campo Grande, e um banheiro do lado oposto. Em ambas as salas,
pode-se notar vigas de concreto abaixo das lajes.
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Oposta ao mezanino, há salas em cada lado do acesso principal.
À esquerda, o ambiente onde provavelmente foi a varanda com
elementos vazados, hoje encontra-se fechado por uma porta de vidro.
À direita, aberturas nas paredes caracterizam uma espécie de bilheteria,
ladeada pela escada que dá acesso a uma sala no pavimento superior,
que se comunica com o saguão através de uma grande janela horizontal.
Ao lado do saguão de entrada, há uma sala que hoje abriga
setores administrativos da Secretaria. Ali tudo foi reformado, restando
apenas pilares e janelas. O telhado desta porção do edifício se diferencia
dos outros, pois não tem platibanda, o que sugere que esta porção foi
adicionada posteriormente.
Figura 4 – Planta de cobertura

Possíveis alterações e adições em cinza. Fonte: Guimarães, 2017.

Subindo a escada curva do saguão, o visitante adentra o salão
de festas de pé direito duplo e planta retangular, com grandes janelas
metálicas basculantes na parede à sua esquerda. Analisando a figura
2, é possível identificar uma série de aberturas sobre as janelas hoje
existentes, o que evidencia a prevalência dos vazios em relação aos cheios

301

do projeto original. Em ambos os lados, pode-se observar novamente
o recuo da alvenaria em relação aos pilares, afirmando o princípio
modernista da planta livre, com paredes apenas de vedação. À esquerda
de quem entra, há o volume do banheiro curvo, que segue até o terceiro
pavimento, interseccionando a forma ortogonal do mezanino, com sua
grande abertura horizontal. Na parede direita, entre os pilares, discretas
ondulações na sanca de gesso conferem movimento e plasticidade para
o interior do salão.
Do lado oposto à entrada do salão, está o palco, acessado
por duas estreitas escadas nas laterais. Analisando fotografias antigas,
identifica-se que as laterais do palco eram fechadas, aparentemente
com alvenaria. O palco, então, era emoldurado por dois pilares de seção
escalonada. No mesmo nível e anexos ao palco, estão dois conjuntos
de sanitários e uma sala, possivelmente adicionados em reformas. Nos
fundos do palco, há uma saída que leva ao estacionamento.
Paralelo ao salão, está instalada a Biblioteca Pública Municipal
Manoel Cavalcanti de Proença: três salas retangulares consecutivas
ladeadas por altas janelas metálicas de correr que tem vista para o pátio
lateral. A última sala possui um banheiro e uma pequena varanda, voltada
para o estacionamento. Conectados à sala principal da biblioteca, há
dois banheiros, cozinha e duas salas, todos desempenhando a função
de depósitos, com acesso restrito.
A fachada dos fundos voltada para a rua Comandante Costa
suscita dúvidas quanto a sua origem e época de construção. A
fachada de dois pavimentos acompanha a queda do telhado de duas
águas, resultando em uma empena triangular, destoante da linguagem
empregada no resto do edifício. O acesso à porta dos fundos do palco
é feito por uma pequena passarela de concreto, sob a qual foram
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construídas precárias rampas que dão acesso a um andar inferior.
Neste nível mais baixo, há uma sala hoje usada para aulas de música e
para armazenamento de instrumentos. A entrada para esta sala é feita
por uma escada abrigada por uma pequena construção, notavelmente
adicionada depois.
No pátio lateral, há uma escada ladeada por canteiros de plantas
que leva a um nível mais baixo. Neste pavimento, há duas salas. Uma é
usada como depósito e a outra funciona como área comum e cozinha
para funcionários terceirizados da Secretaria, em condições bastante
precárias. A última possui conexão com um banheiro desativado. No
mesmo pátio, oposta a escada com canteiros, há uma outra escada
estreita, sem guarda corpo, de concreto armado que leva à primeira sala
da biblioteca.

2.5 Anos de atividade
Segundo Dorilêo, Zulmira Canavarros, mulher de muitos
talentos, desenhava e costurava os uniformes das atletas, assim como
fantasias carnavalescas. Compositora, escrevia peças de teatro e
musicava-as no piano, ensaiando os grupos em parceria com o marido,
Danglars Canavarros, “era ela a alma do clube nos seus primeiros anos”
(DORILÊO, 2016, p. 38).
O Feminino destaca-se nos jornais da época pela promoção de
matinées infantis e bailes, especialmente dos carnavais, estes em acordo
com os outros clubes da época como o Clube Náutico e o Dom Bosco.
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Nos bailes de carnaval, era costume concursos de Rainha do carnaval,
com distribuição de prêmios e coroação Rainha do Carnaval Infantil5.
O Clube feminino, que se distingue sempre pelas suas reuniões,
não quis perder o seu bastão de leader que é, resultando disso ofereceu
à primeira sociedade cuiabana 3 grandiosos bailes e duas matinées
dansante-carnavalescas, que agradaram em cheio, realizando ainda um
concurso para eleger a Rainha do Carnaval [...]. (Jornal O Estado de
Mato Grosso 08/02/1940 ed. 127)
Em 1974, o edifício recebeu desabrigados de uma enchente do
rio Cuiabá, “ficando tristemente danificado” (DORILÊO, 2016).
Figura 5 – Fachada frontal e lateral. Edifício antes da desapropriação.

Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso ed. 7632 - 02/04/1977

5 Notas sociais: Bailes. O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, p. 5-5. 31 jan. 1940.
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Em 29 de março de 1977, através da Lei n. 1494, foi desapropriado
pela Prefeitura Municipal, sob gestão de Manoel Antônio Rodrigues
Palma. O plano era transformar o edifício em Teatro Municipal.
[...]Engajada na retomada do processo cultural
cuiabano, a Administração Rodrigues Palma vinha
desde há muito, se movimentando no sentido de
encontrar um local que pudesse criar e instalar
o Teatro Municipal de Cuiabá, de cuja falta a
comunidade vinha se ressentindo para estimular
e desenvolver-se artisticamente. [...]. (Jornal O
Estado de Mato Grosso ed. 7632 - 02/04/1977).

3 CONCLUSÕES
A produção de material gráfico acerca da obra pesquisada,
como desenhos técnicos e levantamento fotográfico, em associação
à publicação escrita, contribui para a divulgação do patrimônio
arquitetônico cuiabano e evidencia a importância histórica e arquitetônica
do edifício, como testemunho de uma época de liberação feminina. A
pesquisa espera contribuir para o despertar de uma consciência coletiva
em relação à melhor gestão do patrimônio edificado.
No que se refere ao estilo arquitetônico, pode-se dizer que o
Clube Feminino é o primeiro edifício a empregar a linguagem modernista
em Mato Grosso, já que sua inauguração se deu quase 20 anos antes
do início das obras do Palácio Alencastro, sede do governo estadual
tido como marco inaugural do modernismo arquitetônico na cidade.
Devido à pequena quantidade de referências sobre o edifício do Clube,
este tem ficado à margem dos registros arquitetônicos publicados.
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Neste sentido, este artigo procura complementar e contribuir para sua
inclusão no acervo de obras modernistas de Mato Grosso.
O edifício apresenta em 1940, uma série de traços daquilo
que se convencionou chamar de estilo internacional, como janelas em
fita, telhado plano, planta livre, honestidade estrutural, que resultam
na predominância das aberturas sobre a vedação e em paredes
desprendidas das estruturas. Estas e outras características da fase inicial
do modernismo voltam a aparecer, que se tem registro, em obras MatoGrossenses somente na década seguinte: em 1953, na residência de
Garcia Neto, projeto do arquiteto Donato Mello Jr., e em 1954 em duas
escolas estaduais em Campo Grande e Corumbá, ambos projetos de
Oscar Niemeyer.
Outro ponto digno de registro é a dificuldade na obtenção, na
época, dos materiais industrializados empregados no edifício, como
concreto, vidros, calhas e esquadrias. A utilização de materiais de mais
fácil acesso à maneira modernista confere valor histórico ao edifício,
visto que restrições técnicas não impediram a produção de uma
arquitetura pioneira na cidade. A mesma atitude pode ser observada
em outras obras inaugurais do modernismo no Brasil.
É lamentável que o edifício tenha sido descaracterizado ao
longo das últimas décadas, porém, felizmente, sua essência permanece.
As sucessivas mudanças de usos e adequações contribuíram para sua
manutenção em condições precárias, que em nada remetem à sua
elegância original. As considerações mencionadas neste artigo atestam
a importância histórica e arquitetônica do edifício com testemunho de
um Artigo importante da história cultural e social cuiabana, além do
significativo valor do Clube para a memória do público feminino.
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Capítulo 17
O Projeto de Intervenção no Patrimônio como Prática
Universitária em Busca de Respostas para Questões
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1 QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS DA SOCIEDADE
DEMOCRÁTICA
A sociedade brasileira vive momento em que são postas em risco
conquistas recentes da Democracia, por meio da qual, programas sociais
determinaram mudanças profundas nos costumes (particularmente, no
1 Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC); e-mail: douglasemerson@gmail.com
2 Arquiteta e Urbanista formada pela UDESC; carlacwf@hotmail.com
3 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UDESC; e-mail: mlemosbernardi@
gmail.com
4 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UDESC; e-mail: luizabarbosacorrea@
gmail.com
5 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UDESC; e-mail: melimonks@gmail.
com
6 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UDESC; e-mail: mayara.schmitt27@
gmail.com
7 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UDESC; e-mail: isabelabardini@
hotmail.com
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que se refere às mulheres e aos jovens), operando transformações no
plano da cultura, isto é, dos valores simbólicos. No caso dos Trabalhos
de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo, as acadêmicas
foram desafiadas a buscar ou a enquadrar suas ideias iniciais de temas
sobre os quais desejavam pesquisar a artigos da Constituição Federal
de 1988. O programa de necessidades para o projeto de Reabilitação
deveria responder a uma questão levantada recentemente, pela sociedade
brasileira, de modo que pudesse corresponder, minimamente, a um
direito estabelecido pela Constituição Federal vigente. Assim, foram
levantados os seguintes temas: (1) Crianças, Adolescentes e Jovens, (2)
Violência Contra Mulher, (3) Idosos e (4) Trabalho.

1.1 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS
A autora de um dos TCCs justificou-se pelo fato da Maioridade
Penal ter sido muito discutida no Brasil, em 2015, e por ela ter a opinião
contrária à redução para os adolescentes que cometem atos infracionais,
tendo embasado seu Trabalho no Art. 227 da Constituição Federal, a
qual expressa que é dever de todos se preocupar com os adolescentes,
os quais são sujeitos de direitos e devem ser respeitados como tal.
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988).
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Um dos motivos pelo qual houve a criação da proposta
de emenda constitucional (PEC) 171/93, cuja redação consta que
jovens de 16 e 17 anos que cometerem crimes hediondos deverão ser
julgados de acordo com o código penal brasileiro e cumprir pena em
estabelecimento prisional, é o discurso que as atuais punições são muito
brandas para os mesmos (CÂMARA, 2015). Porém, de acordo com a
Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) “reduzir a idade
penal reduz a igualdade social e não a violência - ameaça não previne, e
punição não corrige”. Segundo o Sinase:
As causas da violência, como desigualdades sociais,
o racismo, a concentração de renda e a dificuldade
ao acesso a políticas públicas, não se resolvem com
a adoção de leis penais mais severas e sim através
de medidas capazes de romper com a banalização
da violência e seu ciclo perverso. São as políticas
sociais, em particular na área da Educação, que
diminuem o envolvimento dos adolescentes com
a violência. (BRASIL, 2012).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê medidas
socioeducativas, as quais visam reinserir o adolescente, que cometer
ato infracional, na sociedade. Conforme a Unicef, 2007, não existem
subsídios que comprovem que diminuir a idade penal reduz os índices
de criminalidade. “Ao contrário, o ingresso antecipado ao falido sistema
penal brasileiro expõe os adolescentes a mecanismos reprodutores da
violência, como o aumento das chances de reincidência.” Com base
no levantamento de 2012 do IBGE, menos de 1% dos adolescentes
no Brasil cumprem medidas socioeducativas, ou seja, infere-se que
reduzir a maioridade penal não alteraria substancialmente a taxa de
criminalidade no país. Contudo, educando-se esses adolescentes é
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possível transformá-los em adultos com discernimento para ajudar na
construção de uma sociedade melhor (BRASIL, 2012).
Procurando atender a essa questão, foi lançada a ideia de elaborar
um projeto de Reabilitação da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim
(figura 01), localizada na ilha de Anhatomirim, no município de
Governador Celso Ramos, na região da Grande Florianópolis, Santa
Catarina, sendo uma das cinco fortificações tombadas pelo IPHAN
com construção iniciada em 1739 e concluída em 1744 (SOUZA, 1992).
“Entre seus principais edifícios se destacam o imponente
Quartel da Tropa, o maior do gênero entre as fortificações brasileiras,
e a Portada principal de acesso à fortaleza, com peculiares linhas de
inspiração oriental.” (TONERA; OLIVEIRA, 2015, p. 33). No local,
que, atualmente, é utilizado apenas como museu e ponto turístico
(TONERA; OLIVEIRA, 2015), os jovens estariam internados, mas em
um local aberto e integrado com a natureza, considerando a ilha como
um bom local para que os adolescentes, que estão cumprindo medida
socioeducativa de privação de liberdade, pudessem ficar internados
(BRASIL, 1990).
Figura 2: Vista ortogonal da proposta de intervenção no quartel da tropa e
proposta de intervenção nas ruínas da antiga casa do faroleiro

Fonte: autor

O ECA, em seu artigo 90 dita a criação de Entidades de
Abrigo Institucional. Em 03 de agosto de 2009, foi promulgada a Lei
12.010, a qual modifica a nomenclatura para Entidade de Acolhimento
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Institucional, que foi o modelo adotado para o projeto, propiciando a
realização de um projeto social na mesma, a partir do qual, poderiam
ser oferecidos cursos de capacitação em Restauro.

1.2 VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
A autora de um dos TCCs justificou-se pela 5ª posição ocupada
pelo Brasil no ranking mundial de feminicídio. São, em média, 4,8
homicídios a cada 100 mil brasileiras (WAISELFISZ, 2015). A temática
também é justificada pelos dados expressivos de casos de violência
contra mulher registrados no ano de 2016 no estado de Santa Catarina.
Segundo dados da SSP-SC8, em média 560 mulheres são estupradas,
4.200 sofrem algum tipo de lesão corporal dolosa, e 2.500 mulheres são
ameaçadas a cada mês em Santa Catarina. Em Laguna, no mesmo ano,
em média, 5 mulheres foram estupradas a cada mês e 20 sofreram lesão
corporal dolosa. O panorama municipal é mais alarmante devido à falta
de equipamentos voltados ao atendimento exclusivo de mulheres em
situação de violência.
Em 2003, o governo federal estipula a criação da SPM Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, órgão responsável por
desenvolver, monitorar e coordenar políticas voltadas para as mulheres.
Dentre as políticas desenvolvidas pela secretaria, destaca-se o Plano
Nacional de Políticas para as mulheres, criado em 2004 que dispõe de
quatro linhas de atuação. A vertente “Enfrentamento à Violência Contra
as Mulheres”, prevê a implementação de equipamentos destinados ao
atendimento de mulheres vítimas de violência.

8 Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina.
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Instituir redes de atendimento às mulheres
em situação de violência em todos os Estados
brasileiros, englobando os seguintes serviços:
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher,
Polícia Militar e Unidades Móveis do Corpo de
Bombeiros, Centro de Referência, Casa Abrigo
[...]. (BRASIL. SPM, 2004, p. 77).

Diante disso, a autora do TCC propôs a Reabilitação de uma
edificação de linguagem Eclética na cidade de Laguna / SC, por meio
do uso de Centro de Apoio à Mulher em Situação de Violência, que
responda às necessidades das mulheres do município por meio de um
programa de necessidades que possibilite o atendimento psicossocial às
vítimas e seus dependentes (figura 03).
Figura 3: Edificação de Linguagem Eclética e proposta inicial de
Intervenção, em Laguna, SC.

Fonte: Autor

1.3 IDOSOS
A autora de um dos TCCs embasou-se no Art. 230 da Constituição
Federal, que expressa que “A família, a sociedade e o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(BRASIL, 1988, p. 146). De acordo com dados da Organização das Nações
Unidas, em 2050 o número de idosos triplicará e, até 2025 o Brasil ocupará a
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sexta posição de países no mundo com o maior número de idosos, segundo
a Organização Mundial da Saúde (FELIX, 2007). Essa projeção populacional
indica que com o aumento da expectativa de vida, haverá mudanças na forma
com a qual o idoso é visto na organização social, demandando atenção em
relação às políticas públicas para essa parcela da população. No Brasil, as
políticas sociais públicas são garantias de direito outorgadas por meio do
Estatuto do Idoso, o qual dispõe sobre a “viabilização de formas alternativas
de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações”
(BRASIL, 2013, p. 12).
Nesse sentido, a autora do TCC propôs a Reabilitação de uma
edificação (figura 03) da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo que foi
tombada como Patrimônio Histórico do Município em 1997, e que teve sua
construção realizada pela Companhia Siderúrgica Nacional, como local de
atividades recreativas para a comunidade, denominadas como Recreio do
Trabalhador.
O projeto atende à necessidade da pessoa na terceira idade estar
inserida em um contexto intergeracional, que proporcione atividades
relacionadas à manutenção do idoso no contexto social por meio do incentivo à
educação, cultura, lazer, combatendo o preconceito à velhice e impulsionando
a comunicação cultural entre os diferentes grupos etários. (BRASIL, 2013;
HENKIN apud SOUZA, 2003)
Figura 4: Foto atual da Edificação do Recreio do Trabalhador da CSN e Isométrica
da Proposta inicial de Intervenção elaborada, em Capivari de Baixo/ SC.

Fonte: Autor
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1.4 TRABALHO
As autoras de dois dos TCCs justificaram-se, principalmente,
pelo crescente desemprego enfrentado pela sociedade brasileira, que
chega a mais de 14 milhões de pessoas e 9 milhões de subempregados.
Um dos Trabalhos de Conclusão de Curso, voltados ao Tema Trabalho,
propôs a reabilitação da antiga Fábrica de Fiação e Tecidos (figura 05),
na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, com o uso de Centro de
Economia Solidária e Criativa.
Figura 5: Edificação da antiga Companhia Fiação e Tecidos e diagrama
isométrico da proposta inicial de intervenção, em Pelotas, RS.

Fonte: Autor
Quanto à Economia Solidária, considera-se que o trabalho
associativo e de cooperativas sociais surge como alternativas ao quadro
crítico de desemprego e efetivação do princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana. O Projeto de Lei PL 4685/2012, que visa criar o Sistema
Nacional de Economia Solidária, dispõe no Art. 6º os objetivos da Política
Nacional de Economia Solidária, dentre os quais, destaca-se: contribuir para
a concretização dos preceitos constitucionais que garantam aos cidadãos o
direito a uma vida digna. O Ministério do Trabalho conceitua a Economia
Solidária como o “conjunto de atividades econômicas – de produção,
distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas solidariamente
por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva, cooperada e
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autogestionária” (MTE, 2016). A solidariedade na economia deve ser
organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar,
consumir ou poupar (SINGER, 2002).
O fortalecimento da economia solidária, nos últimos anos, se deu
principalmente por ações do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, de
políticas públicas e sociais com a criação da extinta Secretaria de Economia
Solidária e o crescimento de Incubadoras de Economia Solidária nas
Universidades. A economia solidária, refere-se a todos os empreendimentos
e iniciativas que se baseiam em ajuda mútua de autogestão que partilham os
princípios do cooperativismo (SINGER, 2002).

O outro Trabalho de Conclusão de Curso, voltado ao Tema
Trabalho, tratou da Capacitação para a Gastronomia Típica e Regional,
propondo a Reabilitação de um sobrado de linguagem Luso-brasileira
(figura 06), localizado, no centro histórico do município de São José,
vizinho à Grande Florianópolis, Santa Catarina.
Figura 6: Edificação de linguagem Luso-brasileira (Sobrado Gerlach),
localizado no centro histórico de São José, SC.

Fonte: Autor

Quanto à Capacitação para a Gastronomia Típica e Regional, de
acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel),
o setor de alimentação fora do lar, possui uma expansão anual em
torno de 10%, e vem gerando cerca de 450 mil novas oportunidades
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de emprego a cada ano9, consequentemente, um dos cursos que vem
crescendo significativamente a oferta e o número de alunos no país
é o de Gastronomia. Segundo Toledo (2010), na década de 1990, a
Gastronomia deu entrada no Brasil, por meio da vinda de chefs
europeus, principalmente da França, em busca de novas especiarias
e sabores. Os saberes culinários até então não eram valorizados em
território nacional e não havia mão de obra qualificada para o mercado
que estava se tornando cada vez mais exigente. O MEC, em seu
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, define que
o profissional de Gastronomia conceba, planeje, gerencie e opere em
produções culinárias e em suas diferentes fases.
Com o crescimento do setor, principalmente na região onde
a edificação encontra-se inserida, de empreendimentos voltados à
gastronomia local, a capacitação de profissionais para a gastronomia
vem como uma resposta aos problemas de desemprego devido à falta
de oportunidades de qualificação profissional para pessoas de baixa
renda. A reabilitação de uma edificação de linguagem luso-brasileira
para este fim tem como objetivo, portanto, gerar um fluxo de pessoas
em seu interior, capacitá-las profissionalmente e, também, que estas
tenham a oportunidade de conhecer parte da arquitetura histórica do
local, e de maneira indireta, desenvolver uma educação patrimonial.
O Programa de necessidades, elaborado pela autora para seu
TCC, também foi empregado em exercício na disciplina de Projeto
de Intervenção no Patrimônio Arquitetônico, gerando projetos para
edificações ecléticas de Laguna (figura 07).
9 Informação publicada pelo site do Sebrae. Disponível em:
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-umsetor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso
em 02 de abril de 2017.
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Figura 7: Edificações de linguagem eclética que passaram por projeto com
o Programa de Necessidades gerado a partir do tema Capacitação para a
Gastronomia.

Fonte: Autor

2 O EXERCICIO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO COMO
REFLEXÃO
Partiu-se da premissa de que o exercício de pesquisa, análise,
síntese e proposição, que constitui o TCC em Arquitetura e Urbanismo,
pode prestar-se a uma reflexão mais aprofundada por parte dos alunos
com relação a problemas da sociedade em que vivem. Considerandose que, no Brasil, ainda há uma tendência a se propor intervenções
em edificações de interesse histórico e cultural para os chamados usos
culturais (Museu, Centro Cultural, Memorial, entre outros) efetuou-se
uma breve revisão bibliográfica, em busca de algumas explicações para
tal fato.
Lyra (2016, p. 77) coloca que no processo de restauração, os
edifícios antigos devem passar por uma “operação de reutilização, ou
seja, um trabalho de integração desses edifícios à vida contemporânea
mediante a adaptação às necessidades de uso distintas das anteriores.”.
Ainda segundo Lyra (2016), os restauradores brasileiros seguem o
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posicionamento de teóricos do restauro, principalmente, italianos,
prendendo-se no restauro arquitetônico enquanto agente de preservação
da matéria física dos edifícios, evitando acréscimos e renovações. Desta
forma, até atualmente, ao intervir em edificações de interesse históricocultural segue-se conceitos que podem se restringir basicamente às
questões estéticas, materiais ou formais.
Castriota (2012) defende que, ao se propor um restauro
arquitetônico, diferentemente do restauro de outras formas artísticas,
deve-se pensar que a arquitetura atende a uma função utilitária. O
autor coloca que não refletir sobre os valores que a sociedade incumbe
àquela edificação - atribuindo-lhe um uso condizente com esses valores
- é equivalente a fazer com que a obra “morra”, podendo acarretar a
exclusão desse bem da continuidade do tempo e da vida na cidade.
De acordo com Bastos e Zein (2010), tornou-se muito
comum nos últimos anos a recuperação, principalmente de edificações
ecléticas, para fins culturais. A autora explica este fato devido a tal
linguagem arquitetônica possuir muitos adornos e elementos plásticos
feitos artesanalmente, algo que se perdeu com a industrialização.
Isso fez com que edifícios desse tipo simbolizassem uma tentativa de
devolução cultural e histórica para a cidade, visto que paralelamente à
valorização deste patrimônio, surgiu a maior viabilização da criação de
espaços dedicados à cultura. Além disso, associada à necessidade de
atribuir significado histórico ao centro fundador da cidade e devido
à importância dos seus edifícios, na maioria das vezes, a opção pelo
“uso cultural” visa dar um retorno educativo e social à comunidade do
investimento realizado. Um exemplo é o caso visitado pelos autores do
artigo, em viagem de estudos: o Circuito Cultural Praça da Liberdade,
na cidade de Belo Horizonte (MG), formado por treze instituições
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que ocupam antigos edifícios públicos e que sofreram intervenções
arquitetônicas para abrigarem usos como museu ou centro cultural.
No entanto, normalmente, com tais usos as edificações ficam
restritas ao uso periódico, não tão frequente quanto seria adequado
para se usar a expressão “presentes no cotidiano” usada por Castriota
(2012, p. 232) em seu livro sobre a obra de intervenção prevista para a
Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, na qual ela continuaria abrigando
o poder legislativo municipal. Além disso, uma outra possibilidade
que seria a intervenção vista como empreendimento mercadológico
contribui para que o novo programa a ser elaborado passe a receber
o status de cultural, como uma tentativa de compatibilizar, ao menos
nominalmente, o novo uso ao Patrimônio, relevando-se ou deixando em
segundo plano que a compatibilização entre a infraestrutura edificada e
o novo uso demanda trabalhos técnicos acurados.
Nesses casos, seria possível afirmar que ocorre um processo
de adequação das práticas de intervenção no patrimônio edificado
ao poder econômico dos atores que atuam na cidade, especialmente,
em edificações situadas em centros históricos. Segundo Kuhl (2017)
a contaminação e domínio do campo patrimonial por práticas de
mercado é cada vez mais evidente e tem sido problematizada por muitos
intelectuais. A partir de expressões ancoradas no campo da cultura,
as locuções passaram para “patrimônio histórico”, “bens culturais”,
“legado” de outras gerações, “herança cultural”, todas fortemente
ligadas ao campo econômico.
Não há dúvida de que uma sensibilidade relacionada
a museus parece ocupar espaços maiores da
cultura e da experiência cotidiana. Se você pensar
na restauração historicizante de velhos centros
urbanos, de cidades e cenários históricos, no
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boom dos mercados de pulga, na moda Retrô, na
onda de nostalgia, na obsessiva auto-musealização
através do vídeo, na literatura confessional e no
memorialismo, e se você acrescentar a tudo isso
a totalização eletrônica do mundo em banco de
dados, então, o museu realmente não será mais
visto como a única instituição com fronteiras
estáveis e bem definidas. (HUYSSEN,1994).

Para os exercícios realizados, considerou-se que além da
proposição de um uso, também é importante que o arquiteto lide,
por meio de soluções arquitetônicas, com a integração do edifício à
cidade, gerando novas relações com a mesma e com a comunidade,
contribuindo para atender à Lei Federal nº 10.257/2001, o Estatuto da
Cidade, que, em seu artigo 39, deﬁne que:
A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor,
assegurando o atendimento das necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social
e ao desenvolvimento das atividades econômicas.
(BRASIL, 2001).
Nesse sentido, percebe-se que a mudança de uso de uma edificação de
interesse histórico-cultural deve envolver uma avaliação criteriosa que permita
superar a ideia preconceituosa, também presente em projetos elaborados
como exercícios acadêmicos, de que os chamados usos culturais são os mais
apropriados, pois tais usos seriam capazes de assegurar a integridade e a
historicidade das edificações, preservando valores e características originais.
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3 RESULTADOS
Com a discussão dos resultados já obtidos (principalmente em
relação à elaboração de programas de necessidades e sínteses formais
de reabilitação propostas, por parte das acadêmicas), chegou-se a
reflexões quanto a projetos de reabilitação em edificações de interesse
histórico e cultural.
Uma delas foi que, quando se trata de uma intervenção
contemporânea em edificação de interesse histórico-cultural, existem
muito mais agentes limitantes de projeto que acabam por interferir no
uso que o projetista dará ao edifício. Na maioria das vezes, por exemplo,
as edificações de interesse histórico não podem ter suas paredes
modificadas, tornando-se mais complicado propor uma mudança de
uso em seu interior que demande espaços específicos para atender
ao programa de necessidades. Limitações e condicionantes próprias
de edificações de interesse histórico podem acabar direcionando o
projetista para o caminho contrário ao dos usos mais cotidianos de
uma sociedade, como os equipamentos sociais, por exemplo.
Desta forma, muitas vezes opta-se por uma solução considerada
mais simples, como a de propor ao espaço, um uso cultural. Restaura-se
a “carcaça” da edificação, tornando o espaço apto a receber atividades
culturais, como exposições de arte temporárias: tais atividades utilizarão
o espaço a partir de instalações próprias e móveis, sendo retiradas ao
fim do período expositivo. Essas edificações tornam-se locais utilizados
somente em períodos em que estão ocorrendo tais ações culturais,
o que pode ser um desafio na reinserção dessas edificações na vida
cotidiana da cidade.
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Como consequência dessa participação não tão usual na vida
da cidade, pode-se ter um problema também, quanto ao seu estado de
conservação. Quanto mais uma edificação é utilizada pela população
em geral, mais atenção dá-se a ela em termos de manutenção, pois a
mesma demandará, a partir, também, da pressão popular por parte dos
usuários, um estado de conservação mais apropriado.
Além das questões funcionais na adequação de projeto e de
manutenção em uma edificação de interesse histórico-cultural, refletiuse também sobre as opiniões pré-concebidas em relação a equipamentos
sociais. Ainda existe, atrelado a temas sociais, certo grau de preconceito
por parte da sociedade.
Com relação aos adolescentes em conflito com a lei, por
exemplo, ou qualquer pessoa que cometa atos infracionais, a tendência
é mantê-los afastados dos centros de convívio sociais. No momento
em que se coloca meninas adolescentes, que cometeram esses atos,
em contato direto com visitantes da fortaleza, muitos podem sentir-se
apreensivos, porém, é justamente esse convívio que possibilitará uma
mudança significativa na vida dessas meninas, mostrando que pode
haver outra realidade, além daquela que elas estão acostumadas.
No que diz respeito a produção arquitetônica, é possível concluir,
em alguns dos usos sociais propostos, como os Centros de Referência
de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que devido à
existência de manuais e normativas federais sobre equipamentos de uso
social, a elaboração do programa de necessidades, tal qual do fluxograma
de atividades interno, é facilitada e aproxima-se da real necessidade dos
usuários destes espaços. No entanto, é importante destacar que tais
manuais não consideram as peculiaridades arquitetônicas e históricas
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de uma pré-existência, sendo necessário adaptar tais normas de modo
a garantir a preservação da edificação a ser reabilitada.
Concluiu-se também, a partir das reflexões das acadêmicas, que
a intervenção no patrimônio histórico para usos institucionais pode
proporcionar um fluxo maior de pessoas no interior destas edificações,
atendendo a um maior número de indivíduos. Este fluxo permitirá
que todos as adentrem e as conheçam, e àqueles que não têm acesso
à informação, que visualizem estratégias de intervenção, demonstrando
que é possível a utilização das mesmas, desta maneira proporciona-se,
também, a educação patrimonial de maneira indireta. Assim, a intervenção
em edificações históricas para reabilitação com fins institucionais devolve
à cidade não apenas o cultural e o artístico, através da edificação em si,
mas também possibilita o conhecimento sobre a mesma, além de oferecer
à sociedade o serviço ao qual ela se propõe.
Assim, através de tais reflexões, passa-se a vislumbrar nas
pautas da sociedade, questões que permitem a elaboração de projetos
de arquitetura voltados às funções sociais, as quais podem e devem ser
alvo de reabilitações com usos que fujam ao senso comum do “cultural”
e que sejam adequados às especificidades das edificações de interesse
histórico e cultural, não só em Laguna, mas, segundo nosso olhar, em
âmbito nacional.
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Capítulo 18
A Percepção do Patrimônio a partir da Bicicleta: Uma
Experiência no Porto de Lisboa
Rodrigo Sartori Jabur 1

1 CONHECER O TERRITÓRIO
A diversidade de experiências práticas aplicadas ao campo
do patrimônio, resultam na diversidade de percepções a partir destas
experiências. Refletir sobre este campo é refletir para quem e para
qual finalidade as ações ligadas ao patrimônio cultural devem ser
direcionadas. Este artigo apresenta a reflexão sobre uma experiência de
percepção/apreensão do patrimônio através de uma ciclovia na cidade
de Lisboa, Portugal, mais especificamente num território de grandes
dimensões, significados e complexidades que é o porto da capital
portuguesa. Esta área portuária percorre a maior parte do trecho
limítrofe entre a cidade e o rio Tejo, portanto é um território marcante
da cidade. Para a realização desta análise/experiência, partimos de dois
momentos distintos, primeiramente nas seguintes perguntas: o que é
este território? E se ainda são perceptíveis as marcas deste processo de
ocupação na cidade de Lisboa?
Para responder aquelas perguntas, partimos de duas fases
de investigação, quanto ao território, buscamos investigar sobre a
construção do porto de Lisboa investigando em dados que vão desde
1 Doutor em arquitetura e urbanismo pelo IAU-USP, atualmente é professor no
Departamento de Arquitetura do Centro Universitário Moura Lacerda em Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo. E-mail: rodrigosjab@gmail.com
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projetos, relatórios de obras, fotografias e jornais encontrados nos
arquivos do Porto de Lisboa e no Gabinete de Estudos Olisiponenses,
que permitiram compreender a maneira pela qual os aterros foram
construídos e a alteração da paisagem ao longo do Tejo a partir dos
aterros que avançaram sobre as águas. Na segunda fase se dá nas
experiências de percepção, utilizando a ciclovia construída ao longo
das margens do rio, iniciando-se na Praça do Comércio e finalizando
na Torre de Belém, neste processo foi importante o uso da câmera
fotográfica para registrar estas impressões e perceber os registros deste
processo de transformação da cidade pela instalação dos sistemas
portuários, ao fim apresentamos algumas reflexões sobre a percepção2
deste conjunto/paisagem portuária.3
Cidade que possui uma importante relação com as águas, mas
que também avançou sobre ela, aterros que durante séculos foram
ampliando espaços e delineando os limites entre o rio e a superfície.
A construção do Porto de Lisboa tornou-se tema recorrente durante
pelo menos dois séculos, a partir de estudos que apontavam para a
necessidade de reestruturação do porto sobre o rio Tejo nos idos
de 1700. Quando construído, resultou em grandes alterações na
configuração do território e foi, sem dúvida, uma obra marcante do
século XIX e início do XX, na cidade considerada a porta de entrada
para a Europa.

2 A palavra percepção será sempre aplicada neste processo metodológico, pois
parte do pressuposto do conhecimento cuidadoso sobre o objeto. Para Jean Paul
Sartre (1996, p.21): “Na percepção, um saber se forma lentamente; na imagem,
o saber é imediato“.
3 Esta experiência fez parte das atividades do doutorado sanduíche na cidade de
Lisboa, realizado em 2014 na Universidade Nova de Lisboa com financiamento da
BEPE-Fapesp.
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As obras resultaram no avanço da cidade sob o Tejo, através da
construção de grandes aterros, que em parte foram utilizados para as
atividades portuárias e em outro, destinados ao crescimento de Lisboa
e a implantação das estradas de ferro que ligam a capital portuguesa
a Cascais, no litoral atlântico. Estas características são resultado do
projeto elaborado em 1886 pelos engenheiros portugueses Adolfo
Loureiro (1836-1911) e João Joaquim de Matos, mas sem esquecer que
sua construção só foi possível graças a execução da obra, adjudicada ao
engenheiro francês Henry Hildevert Hersent (1827-1903).
Lisboa possui como ponto nevrálgico de sua estrutura urbana
a área da Baixa lisboeta local em que está situada a Praça do Comércio,
antes conhecida por Terreiro do Paço, símbolo do poder político e
de representação da cidade. Em 1758 foi construído, logo à frente, o
Cais das Colunas, resultante dos aterros produzidos pelo terremoto
que destruiu grande parte da área da Baixa lisboeta. As atividades de
transporte de mercadorias, antes concentradas no então Terreiro do
Paço, deslocaram-se para outras áreas ribeirinhas a partir da construção
dos armazéns da Alfândega e do Terreiro do Trigo, à leste da praça
monumental, ainda no século XVIII. (DURÃO, 2012). É no século
XIX que a necessidade de desenvolvimento da economia portuguesa
e a dificuldade existente para a atracação de grandes embarcações ao
longo do Tejo, trouxe novamente à tona as propostas para o novo
porto.
A construção do porto de Lisboa foi de grande complexidade,
principalmente pelas dimensões dos aterros, muitos deles utilizados
para o crescimento de bairros da cidade sobre o Tejo. As obras
compreendiam desde a Estação de Santa Apolônia até a Torre de
Belém, contabilizando aproximadamente dez quilômetros de cais.
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Pelas suas dimensões, imaginamos o grande impacto que estas obras
causaram na orla do Tejo e na paisagem de Lisboa.
O principal avanço tecnológico está no uso do ar comprimido
nas obras do porto de Lisboa, e se deve ao papel do engenheiro
Hersent, sua vasta experiência permitiu que, mesmo com as dificuldades
encontradas, principalmente na variabilidade de consistências nos solos
do rio Tejo, desenvolvesse técnicas específicas para aquele sítio a partir
do seu repertório em outras construções.4
As obras foram iniciadas em 1888, após a aprovação da
proposta de execução do engenheiro francês. O primeiro ano de
trabalhos foi intensamente marcado por estudos e testes; sendo que
apenas ocorreram trabalhos de dragagem do leito do rio, de maneira a
preparar o solo para a construção dos pilares (MAURY, 1893). Estes
estudos permitiram a elaboração e o planejamento das obras a serem
executadas; foi um período marcado pelo treinamento dos operários,
pois a técnica do ar comprimido era uma novidade, nunca utilizada em
Portugal até aquele momento.
A opção por um grande cais retilíneo teve como influência
os custos da obra e a pouca variabilidade dos regimes do Tejo, isso
permitiu que não fossem necessários a construção de cais flutuantes,
que seriam mais dispendiosos, mas é uma opção que permite a carga
e descarga de mercadorias dos navios nos dois lados, ao contrário do
cais retilíneo. De uma maneira geral, o porto de Lisboa é composto
pelo cais retilíneo e docas, apenas foram construídos cais flutuantes em
Alcântara, necessários à manutenção dos navios.
4 Hersent foi responsável por obras portuárias na Europa e na África, foram de
sua responsabilidade os portos de Antuérpia na Bélgica, Best e Lorient na França
(HERSENT 1888).
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Figura 1. A construção dos aterros do Porto de Lisboa nas proximidades do
Mosteiro dos Jerônimos.

Fonte: Arquivo do Porto de Lisboa, 1893.

A estrutura projetada para o funcionamento do porto de Lisboa
foi dividida em áreas que possuíam usos específicos, o entreposto de
Santa Apolônia, onde está localizada a estação de trem, constitui-se
de um terrapleno de 10.000 m2, o cais de acostagem tem 165 metros
de largura útil, possuindo construções e outras dependências para a
manutenção dos navios e, também, depósitos para cargas. A doca da
aduana era destinada para a armazenagem de produtos advindos nas
colônias; em outro trecho, no Cais do Sodré, para pequenas embarcações
dos pescadores e também para a comercialização dos pescados; na
doca de Alcântara estava o grande comércio de transportes marítimos,
e nos aterros existiam lojas e fábricas; onde começa o terrapleno de
Alcântara está localizado o posto marítimo de desinfecção; na doca
de Santo Amaro existia uma pequena estação da estrada de ferro para
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servir a parte ocidental da cidade e nas docas de Belém e Bom Sucesso
estava o Serviço de Saúde (SOUZA, 1926).
Nesta nova configuração portuária, foram transferidas as
atividades mercantes, muito presentes na praça do Comércio, para a
região de Alcântara, estabelecendo uma nova configuração de Lisboa,
separando os sítios de trabalho daqueles de lazer e fruição. Uma cidade
que estava preocupada com o embelezamento, o aformoseamento e a
higienização, palavras muito recorrentes nesse período, Lisboa era uma
cidade que caminhava para a modernidade e deveria estar à altura disso.
As obras foram finalizadas na primeira década do século XX,
mas continuaram a ocorrer ampliações até os anos de 1940. Nos fins
do século XIX e início do século XX houve a produção de material
impresso para a divulgação do porto e da cidade de Lisboa. Como
exemplos estão o Guia Ilustrado de Lisboa, produzido em francês e
inglês apresentando descrições da cidade que enfatizam os visuais a
partir do Tejo e também sobre as obras do porto (VILHENA, 1897).

2 O PORTO DE LISBOA A PARTIR DA BICICLETA
A maior parte do território portuário foi construída no século
XIX com algumas expansões durante o século XX, e abrangem aterros,
docas, docas secas, cais avançado, armazéns, gruas etc. É neste território
em que foi elaborada a ciclovia que percorre o conjunto portuário
do século XIX, apresentando diversos registros deste uso. É preciso
salientar que o uso da área portuária foi alterado ao longo das décadas,
principalmente pela mudança na maneira de armazenagem e transporte
das cargas, o que foi responsável, em parte, pelo abandono de grandes
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áreas. O uso dos containers acarretou no abandono dos galpões e na
otimização dos espaços:
[…] o uso de contentores pelas empresas de
transportes e a consequente orientação logística
das companhias portuárias produziram, em vagas
sucessivas, vastas áreas portuárias voltadas ao
abandono. Cada transformação provocou uma
nova remessa de construções e de áreas, que foi
necessário reutilizar poucas décadas depois de
entrarem em uso, numa dimensão que torna
plausível falar de rejuvenescimento do patrimônio.
(DIEDRICH, 2013, p. 88-89).

Lisboa não escapou destas mudanças, resultando na
constituição de grandes áreas em desuso, segundo Souza e Fernandes
(2012) Lisboa foi afetada na década de 1970 pela decadência das áreas
próximas ao porto e pela diminuição das atividades comerciais e
industriais portuárias. A cidade já caminhava para ações importantes no
planejamento urbano desde os anos de1990, o Plano Diretor de 1994
incluiu a reabilitação urbana nas políticas públicas do município, com
foco para o centro da cidade, que estava em processo de esvaziamento
a partir do crescimento das áreas metropolitanas durante a ditadura
salazarista (BARREIROS, 2013). Nos últimos anos do século XX, a
região portuária tem sido foco de iniciativas de grande monta como
as obras para a EXPO 985, que estabeleceu uma nova centralidade,
oferecendo novos espaços comerciais, de moradia e de transporte, mas
também em iniciativas de menor porte como a ciclovia, que na maior
parte do percurso, situa-se à margem do Tejo, nos antigos aterros.

5 Exposição Internacional de Lisboa, também foi uma operação de reconversão
urbana que transformou completamente a antiga área portuária e industrial ao
nordeste de Lisboa, não faz parte de nossa análise sobre a ciclovia.
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Figura 2. Imagem de satélite indicando alguns dos pontos percorridos de
bicicleta.

Fonte: Google Earth, 2017/Adaptado pelo autor, 2017.

Esta ciclovia foi constituída no ano de 2009, numa iniciativa
municipal em conjunto com escritórios de arquitetura e design,
apoiados pela administração do Porto de Lisboa. Vale salientar que a
obra foi realizada num momento e que se alastrava uma das piores
crises econômicas, fruto do panorama internacional, mesmo assim
inciativas buscavam envolver a população em atividades relacionadas
as novas mudanças na dinâmica da cidade. Para Masboungi (2013, p.10,
tradução nossa):
A ação urbana também se direciona para a
iniciativa cidadã para incentivar os projetos,
ajudá-los a direcionar, quando se tratam de
projetos ambiciosos. Assim, investimentos atraem
mais investimentos, iniciando processos, mas a
assistência especialmente a municipal faz com
que as pessoas envolvidas se sintam orgulhosas,
que não é uma conquista pequena num período
de acentuada fragmentação social e da falta de
confiança no patrimônio urbano. Mas a ação
não é realizada com argamassa ou concreto, ou
até mesmo arborização, são eventos culturais,
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culinária, festas. Unir as diversas culturas da cidade
e oferecer várias oportunidades para a diversidade
de criações, econômicas, musicais, pictóricas, etc.;
é uma fonte de riqueza e de animação urbana.”6

Portanto a grave crise econômica não impediu que iniciativas
relacionadas ao patrimônio pudessem ser executadas na cidade, a
ciclovia torna-se exemplo disso. A partir dela, seguimos para a próxima
etapa de análise que parte da experiência no território, vivenciado pela
ciclovia. Assim buscamos tratar a experiência como a constituição da
paisagem, maneira de percepção do território a partir dos sentidos,
desta maneira Jean-Marc Besse (2014, p. 47) define:
As paisagens são ambientes, meios, atmosferas,
antes de ser objetos a serem contemplados.
Segundo essa quarta perspectiva, a paisagem
pode, então, ser compreendida e definida como
o acontecimento do encontro concreto entre o
homem e o mundo que o cerca. A paisagem é,
nesse caso, antes de tudo, uma experiência. Mas,
no sentido geral, essa experiência paisagística ou,
melhor dizendo, essa paisagem que se apresenta
como experiência só remete, para o ser humano, a
certa maneira de estar no mundo e ser a travessado
por ele.

6 “Et l’action urbaine releve aussi de l’initiative citoyenne pour susciter des projets,
aider à leur mise em route, quando il s’agit de projets abitieux .Ainsi, l’argent crée
de l’argent en initiant de processus, mais surtout l’aide municipale rend les habitants
acteurs et fiers de l’être ce qui n’est pas un mince résultat à l’heure des clivages
sociaux qui s’ accentuent et de la parte de confiance dans l’equité urbaine. Mais
l’action n’est pas que du mortier et du béton, voire des arbres, elle est culturelle,
événementielle, culinaire, festive. Marier les cultures diverses de la ville passe par là,
et offrir des oppoturnités de créations multiples, économiques, musicales, picturales,
etc., est source de richesse et d’animation urbaine” (MASBOUNGI, 2013, p. 10).
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A nossa experiência busca relacionar esta categoria de paisagem
a partir da apreensão do lugar, o roteiro de bicicleta foi iniciado no
Terreiro do Paço ou Praça do Comércio, território marcante da cidade,
a grande praça que se abre para o Tejo, onde se vê o Cais das Colunas,
a partir dali nos direcionamos ao Cais do Sodré, neste primeiro trecho
são percebidas construções do período pombalino em conjunto com
obras contemporâneas, vale destacar a Ribeira das Naus, que está
localizada muito próxima a Praça do Comércio. O parque constituise de gramados e plataformas que estabelecem o contato direto com
o rio e está implantado à margem do Tejo a partir da restauração das
antigas docas secas que possuem uma importância histórica para o país,
espaço de manutenção e construção de caravelas, invenção portuguesa
que permitiu navegar a longas distâncias e que desencadeou a ocupação
de diversos territórios e o domínio comercial de muitas rotas mercantes
ainda na primeira metade do século XV.
Seguindo o trajeto passamos pelo Cais do Sodré, em que se
situa o terminal do metrô e a estação de trem que liga Lisboa a Cascais
e o Mercado da Ribeira, restaurado em 2014, a partir daí já notamos
os primeiros fragmentos que indicam o porto e suas estruturas,
passando a estação do Cais do Sodré inicia-se uma experiência de
percepção bastante interessante, primeiro pelos revestimentos antigos
ainda mantidos, trechos em concreto, asfalto, pedra portuguesa e
principalmente de paralelepípedos, o último foi muito utilizado nas
obras de construção do porto no século XIX.
No percurso, são visualizados pequenos trapiches e antigos
armazéns, com usos culturais e gastronômicos, também são perceptíveis
grandes vazios, resultantes do processo de abandono, e de mudanças
nos sistemas portuários como em Santos, estes espaços, em alguns dias
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da semana, são utilizados para atividades esportivas e culturais. Entre
Sodré e Alcântara percorremos um longo trecho de ciclovia muito
próxima ao rio Tejo, além dos vazios existentes, são visíveis os cabeços
(elementos para atracação de embarcações), trapiches e as estruturas de
muros dos aterros.
Figura 3. Trecho da ciclovia nas proximidades do Cais do Sodré, percebe-se
a heterogeneidade de revestimentos que caracterizam o lugar.

Fonte: Acervo do autor/2014

Em Alcântara é perceptível, pela ciclovia, as docas flutuantes de
manutenção de navios e outras embarcações, ainda em funcionamento,
áreas de armazenagem de contêineres e grandes navios atracados,
nos arredores os armazéns são utilizados para casas de show, bares,
restaurantes e lojas. Por exemplo, na área da Doca de Santo Amaro
pequenos armazéns foram transformados em bares e restaurantes, e a
doca de recreio mantém seu uso para a parada de pequenas embarcações.

338

Ainda em Alcântara há um trecho bastante peculiar, onde
são perceptíveis o conjunto de estruturas do período inicial de
funcionamento do porto, este conjunto está localizado na entrada da
doca, lá identificamos uma ponte móvel metálica, cabeços e um trecho
bem conservado dos grandes muros construídos para a execução dos
aterros no período de Hersent, ainda em uso por atividades portuárias.
Em outro trecho, nas proximidades do viaduto de Alcântara, são
perceptíveis os antigos trilhos das gruas instaladas no século XIX e
revestimentos de paralelepípedos, nesta porção a ciclovia se transforma
em elementos de marcação no piso (uma pequena medalha de metal),
indicando o caminho da bicicleta.
Ao cruzar a Ponte 25 de Abril, marco de referência da
cidade, encontramos um conjunto de áreas verdes em que também
são abrigados três importantes museus: da Eletricidade e os mais
recentes Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e o novo Museu
dos Coches, além do Edifício da Cordoaria, construção pombalina
de grandes dimensões e de marcante presença naquele território.
Neste trecho a proximidade com o Tejo é maior, em diferentes
pontos podemos ter uma visão da paisagem portuária, do rio, e da
cidade, é um trecho importante de percepção destas territorialidades.
Ao contornar uma das docas de recreio, chegamos ao Padrão dos
Descobrimentos, monumento construído para a Grande Exposição
do Mundo Português em 1940, em mais algumas centenas de metros,
a ciclovia finaliza-se na Torre de Belém.
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Figura 4. Durante o percurso são observados trechos de poemas de Alberto
Caeiro enquanto ao fundo são vistos ciclistas e os contêineres de Alcântara.

Foto: Acervo do autor/2014

A ciclovia conta com importante projeto gráfico de sinalização
e informação que potencializa a relação entre as características do
entorno e o percurso estabelecido, o Ateliê de Design português P-06
concebeu este projeto com informações sobre os locais a partir do uso
de fontes textuais e símbolos gravados no piso da ciclovia, uma das
mais marcantes é o poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando
Pessoa, intitulado O Tejo é o mais belo rio que corre em minha aldeia,
durante o percurso são encontrados trechos do poema e símbolos
que identificam usos comuns ou características do lugar, por exemplo
anzóis em áreas de pesca ou onomatopeias gravadas abaixo da ponte 25
de Abril representando os ruídos emitidos pelo trânsito metros acima.
O percurso permite ter uma dimensão do Porto de Lisboa,
percebendo em diferentes estágios a construção, o funcionamento, sua
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decadência e os novos usos, perceber que uma área tão importante para
o desenvolvimento e história da cidade tem e mantém registros de suas
atividades. Ainda funcionam algumas seções das atividades portuárias,
concentradas em Alcântara que é o terminal de contêineres que
também recebe os grandes navios de cruzeiros e na Rocha do Conde de
Óbidos com a manutenção de barcos e navios, em que se encontram as
docas secas. Outros registros são percebidos através de elementos que
compõem esta paisagem, revestimentos do antigo porto, partes dos
trilhos das gruas que transportavam as mercadorias para as embarcações,
as argolas e os cabeços que existem principalmente no trecho do Cais
do Sodré até a Rocha do Conde de Óbidos. As docas continuam em uso
por pequenas embarcações e também são disponibilizados passeios de
barco pelo Tejo. São atividades que estabelecem o contato do rio com
a cidade pelas pessoas, sejam elas moradores ou turistas e isto é uma
maneira de compreender os processos de transformação da cidade e de
estabelecer usos destes espaços.
Os parques ao longo do Tejo são outro item importante nesta
relação, são encontrados em alguns trechos, como defronte ao edifício
da Cordoaria, nas proximidades do Padrão do Descobrimento, na
Torre de Belém e o mais recente na Ribeira das Naus.
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Figura 5: Doca de recreio nas proximidades do Padrão dos Descobrimentos,
a ciclovia margeia a doca e no piso a marcação estabelece a divisão entre a
ciclovia e a área de pedestres.

Fonte: Acervo do autor, 2014.

Isto também é parte integrante da história portuária, seu uso,
abandono e renovação. Espaços que contribuíram economicamente
para a cidade devem agora contribuir para sua população através do
contato das pessoas com as águas e com este agente transformador
que também é paisagem: o porto e suas estruturas, sejam armazéns,
cais, docas, gruas, galpões, etc. Estes espaços de trabalho não podem
ser lembrados apenas por suas estruturas, quem foram os trabalhadores
do porto? Quantas memórias estão relacionadas com as atividades
portuárias? Para muitos foi o campo de trabalho, seu cotidiano, para
outros um espaço de passagem, são diferentes maneiras de percepção
de um mesmo espaço. São múltiplas as possibilidades de compreensão,
assim como são múltiplas as percepções. O que se faz necessária é a
maneira como tratar este patrimônio que aos poucos vem ganhando
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importância nas discussões. Mesmo a Comissão Internacional para
a conservação do Patrimônio Industrial não faz recomendações
particulares às estruturas portuárias, aconselhando apenas novos usos
para sua conservação. (DIEDRICH, 2013). Portanto iniciativas que
permitam a interação entre população e áreas complexas como estas,
por exemplo, o trajeto de bicicleta, permite, no caso do porto de Lisboa,
a efetiva relação entre território construído e as águas do rio Tejo, uma
efetiva experiência sensível, que constitui de certa maneira a paisagem:
“A paisagem é uma espécie de geografia afectiva que repercute os
poderes de ressonância que os locais têm sobre a imaginação. A
paisagem é, antes de mais, da ordem da experiência vivida, no plano da
sensibilidade corporal.“(BESSE, 2013, p. 46).
Portanto, a construção da ciclovia permite de maneira sensível,
perceber um território de diversas estratificações, mas principalmente
reestabelecendo a conexão da cidade e as águas do Tejo, sujeito na
história da cidade de Lisboa e de Portugal.
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Capítulo 19
Da Intervenção Restaurativa à Consciência Patrimonial:
a Igreja Nossa Senhora Divina Pastora
Viviane Oliveira de Jesus 1;
Andrea Fonseca de Oliveira 2

1 Introdução
O projeto para conservação e restauração da Igreja Nossa
Senhora Divina Pastora, no município de Divina Pastora, em Sergipe,
é uma proposta para a salvaguarda do patrimônio nacional. A área do
projeto compreende o monumento, a praça e seu entorno imediato
que corresponde ao núcleo central da cidade e que possui apenas esta
edificação como bem tombado individualmente pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além da salvaguarda
do modo de fazer a Renda Irlandesa3 com patrimônio imaterial e a
peregrinação a Nossa Senhora Divina Pastora, que esse ano será elevada
a padroeira do estado.
A Igreja Nossa Senhora Divina Pastora (imagem 01) é uma
construção jesuítica em estilo barroco do século XVIII. Possui
1 Arquiteta e Urbanista Especialista em Conservação e Restauração de Monumentos
e Conjuntos Históricos; pesquisadora independente; e-mail: arq.vivi@gmail.com
2 Arquiteta e Urbanista; Universidade Federal da Bahia; e-mail: andreaoliveiraarquiteta@
gmail.com
3 Livro de Registro dos Saberes, volume primeiro, do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional/Iphan, instituído pelo Decreto número 3.551, de 4
de agosto de 2000, consta à folha 9, verso, o seguinte: “Registro número seis. Bem
cultural: Modo de fazer Renda Irlandesa, tendo como referência este ofício em
Divina Pastora/SE.
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originalidade tipológica por ter, ao longo da nave, um corredor aberto
por cinco arcadas. Além da linguagem dos elementos decorativos e
integrados da arquitetura como seu frontispício, destacam-se em sua
excepcionalidade e riqueza quatro forros considerados como a maior
pintura ilusionista de Sergipe, localizados no nártex, na nave, na capela
mor (imagem 02) e na sacristia.4 A edificação foi tombada pelo Iphan
em março de 1943.5
Imagem 01 – Igreja Nossa Senhora Divina Pastora.

Fonte: Gilton Rosas, 2017.
4 José Teófilo de Jesus é considerado autor de todos os trabalhos artísticos (entre
obras sacras e profanas) em Sergipe do Século XVIII, em especial, a pintura de
tetos dos monumentos, objeto de estudo desta pesquisa. De acordo com Magalhães
(1959, p.7), Teófilo de Jesus “nascido na Bahia, nos meados do Século XVIII, teve
como mestre o famoso artista mineiro José Joaquim da Rocha que, segundo alguns
historiadores, foi fundador da escola baiana de pintura”. Destaque para as seguintes
obras: Igreja Matriz de Cachoeira e a Ordem 3ª do Carmo em Cachoeira/BA; Igreja
Matriz de Itaparica em Itaparica/BA; Ordem 3ª do Carmo, Colégio dos Órfãos de
São Joaquim, Igreja do Pilar, Igreja Nosso Senhor do Bomfim e Ordem 3ª de São
Francisco em Salvador/BA.
5 Fonte das informações desses itens: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Bens Tombados Sergipe e Alagoas.
1997. Folder. Apoio Ministério da Cultura: Iphan / Departamento de Promoção.
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Vale destacar que o monumento se encontra em bom estado
de preservação, comparando-o aos demais edifícios de valor histórico
e cultural localizados em outros municípios do estado de Sergipe, que
estão em avançado processo de arruinamento ou em ruínas. Esse
cenário é resultante das constantes transformações e degradações que
vem sofrendo o patrimônio cultural nacional.
A cronologia de intervenções do monumento mostra que o
mesmo já passou por algumas grandes intervenções realizadas pelo
Iphan, entre os anos de 2004 e 2007, sendo que após esse período não
houve investimentos de ordem municipal, estadual ou nacional para
a preservação do bem. Desta forma, o tempo trouxe os danos e as
patologias que, paulatinamente, têm se agravado, comprometendo a
estabilidade da edificação.
Imagem 02 – Pintura forro em quadratura capela-mor.

Fonte: Gilton Rosas, 2017.
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A necessidade de intervenção imediata para a conservação do
patrimônio construído busca garantir a preservação e revitalização
do patrimônio histórico e cultural da cidade, bem como uma reflexão
sobre a metodologia projetual frente ao que vem sendo desenvolvido
pelos profissionais de arquitetura local como constada nas pesquisas
realizadas no Iphan em Sergipe sobre as intervenções ao longo dos
anos e, principalmente, dos projetos básicos apresentados, incompletos
e insuficientes para a contratação e execução.
Sua relevância e riqueza asseveram imensa responsabilidade
para a conservação e restauração, prevenindo o avanço dos danos e
patologias evidentes. Em busca de reverter esse quadro, as arquitetas
Viviane Oliveira e Andrea Oliveira, como doação, desenvolveram
propostas de intervenções, optando por várias ações cujo foco principal
é envolvimento da comunidade local.
O conjunto dessas ações foi intitulado “Projeto Divino
Saber”, que também teve, como outras motivações, a possibilidade de
aplicar atividades como experiência para o despertar do sentimento
de pertencimento para a salvaguarda do patrimônio cultural deste
município, fortalecendo as identidades, promovendo democracia e
fomentando a gestão para a preservação do bem histórico.

2 A TEORIA DE BRANDI E A TEORIA CONTEMPORÂNEA
DE SALVADOR MUÑOZ
Os conceitos de conservação e restauro, os quais irão embasar o
Projeto de Conservação e Restauração da Igreja Nossa Senhora Divina
Pastora, estão fortemente ligados à teoria de restauração elaborada por
Cesare Brandi (1908-1988) e à teoria contemporânea da restauração de
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Salvador Muñoz Viñas. Enquanto o primeiro teórico prioriza o objeto
e sua materialidade como foco de restauração, o segundo vai além,
redirecionando o alvo da restauração para a função do objeto e o seu
significado para uma comunidade. Por meio desse entendimento, será
fundamental tentar estabelecer uma relação entre as duas teorias, já que
o objeto de estudo envolve não somente a materialidade da igreja ali
exposta, mas também possui forte significação afetiva para a população
do município.

2.1 O conceito
Brandi (2008, p. 30) tem uma opinião marcante ao se referir
ao termo restauração quando enfatiza que ela “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”. Dessa forma, o ato de restaurar, muito além
de ser uma atividade meramente prática, traduz-se em um momento
determinante, fundamentado por uma pesquisa crítica feita por
profissionais que tenham um nível de reconhecimento incontestável
no campo da Arte, além de possuir o saber na área científica.
Muñoz Viñas (2003, p. 23), por sua vez, explica que a preservação
(ou conservação ambiental, indireta ou periférica) lida com as condições
do ambiente em torno do bem a ser protegido, a fim de não haver
mudança na sua situação atual. Assim, diz ele, a preservação não age
diretamente sobre o bem. Já no tocante à conservação ou conservação
direta, o autor afirma que ela atua minimamente e de forma direta no
bem, aprimorando ainda peculiaridades não perceptíveis. O objetivo,
segundo ele, é que as mudanças não sejam destacadas, porém, isso não
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descarta a possibilidade de que algumas delas possam vir a se evidenciar,
desde que o parecer técnico as indique como inevitáveis.
Já no que concerne ao conceito de restauração, Muñoz Viñas
(2003, p. 24) usa o termo “restauração”, para referir-se à parte do trabalho
de Restauração que tem por objetivo modificar os danos perceptíveis
do objeto. Explica que o nível de perceptibilidade da intervenção se
baseia no que está explícito e naquilo que não se mostra tão claramente.
Muñoz Viñas afirma que não é tão fácil diferenciar conceitos de
conservação e de restauração, pois são confusos e não tão claros e
que, dessa forma, para distinguir a conservação da restauração, utilizase o critério da perceptibilidade da intervenção, facilitando, assim, o
entendimento das pessoas a quem se dirige, diminuindo os possíveis
equívocos conceituais, e podendo até, em muitos casos, acabar as
dúvidas que possam, por ventura, surgir.

2.2 Quando se restaura
Quando se trata dos objetivos da restauração, Brandi (2008, p.
33) deixa claro:
[...] o segundo princípio do restauro: 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.

Ao se referir à Restauração e sua atuação no objeto, por sua vez,
Muñoz Viñas (2003, p.24, tradução nossa) explica que “essa atividade
tem o objetivo de devolver a um estado anterior os danos perceptíveis
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de um bem determinado – perceptíveis, entende-se, para um espectador
médio em condições normais de observação”.
Brandi (2008, p. 31) afasta o empirismo da restauração da
obra de arte e condiciona o processo interventivo a estar vinculado
a estudos e pesquisas científicas, com o intuito de “restaurar somente
a matéria da obra de arte”. Brandi, na sua teoria, delimita o espaço de
atuação da intervenção à matéria e afirma que “restaura-se primeiro a
categoria estética, mesmo sabendo que essa instância não existe sem
a matéria para lhe dar suporte, pois é da artisticidade que a obra de
arte depende primordialmente para existir”. Esse é o primeiro axioma
da teoria brandiana. Muñoz Viñas (2003, p. 28, tradução nossa), por
sua vez, discorda da intervenção exclusiva à matéria da obra de arte e
sustentando que, “definitivamente, a Restauração se ocupa de muitas
coisas, e restringi-la a obras de arte é uma simplificação excessiva”.
Assim sendo, Brandi (2008, p. 43) ainda afirma que não se pode fazer
uma restauração sem antes se referir ao conceito de unidade que irá
estipular os limites do restauro.
Já sobre a distinguibilidade nas intervenções, Brandi explica
que, para um indivíduo a intervenção não deverá ser percebida quando
vista, de longe, como se fosse algo completo. Porém, se tal indivíduo
se aproximar da intervenção, facilmente reconhecerá que ali houve um
acréscimo. “Ao se tratar de estruturas portantes, a intervenção terá
maior liberdade de ação” (BRANDI, 2008, p. 47). Em contrapartida,
a reversibilidade permite facilitar possíveis intervenções que possam
vir a ser realizadas posteriormente. Muñoz Viñas (2003, p.109) frisa
que o critério da reversibilidade, paradigma brandiano, não pode ser
aceito como verdade absoluta. Há toda uma conjuntura de fatores que
envolvem o critério de reversibilidade, como por exemplo, o processo
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de aplicação ou o tipo do material no qual se aplica uma devida
técnica restaurativa, porém, isso não garante uma total reversibilidade.
Assim, muitas perguntas ficam sem respostas quando o assunto é
reversibilidade e a questão envolve uma subjetividade circunstancial,
podendo ser realizável ou não, e varia em graus de intensidade.
Considerando tais fatos, não existe um método para evitar que a
obra de arte, com o passar do tempo, não venha sofrer danos, esclarece
Brandi (2008), que continua a explicar que o termo “restauração
preventiva” foi criado pelo homem, acrescentando que, para existir a
restauração, deve haver o reconhecimento da obra de arte como tal,
primeiramente. Uma vez feito isso, estuda-se como devem ser criadas
condições favoráveis para a realização desta restauração. Muñoz Viñas
(2003), ao se referir aos danos, diz que toda atividade de conservação
intenta manter o bem em seu estado atual, evitando danos posteriores,
e critica o uso da expressão “conservação preventiva”, utilizada em
países latinos, por considerar uma redundância, já que acredita que toda
a conservação é, por si só, preventiva. Portanto, continua ele, quando se
buscam estratégias para atuar em cima do contexto ambiental – do que
deve ser feito para atingir um fim, ou seja, diminuir os riscos que possam
haver com o bem posteriormente –, a conservação não age no bem
propriamente dito. Assim, ele critica a terminologia “preventiva” em
prol da expressão que considera mais adequada, resultando, portanto,
em conservação “periférica ou ambiental”.
O único momento legítimo para o ato da intervenção é o atual,
do observador, explica Brandi (2008). Para ele, a restauração não pode
abolir a história nem ser feita em sigilo, deve ser reversível e divulgada
como evento histórico, pois assim o é, já que é para o bem da transmissão
da obra de arte para o futuro. Esses quatro pontos ratificam a exitosa
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intervenção na obra de arte visando a perpetuação na história. Com o
passar do tempo, o campo de atuação da atividade de Restauração foi
se ampliando e Muñoz Viñas (2003) confirma este fato ao dizer que os
objetos de intervenção mudaram e que se torna necessário determinar
quais objetos são esses para que se conceitue a Restauração.
Muñoz Viñas (2003) acrescenta, ainda, que as técnicas e os
instrumentos não são fatores indicadores e determinantes em uma
conservação e restauração. Muito além de preocupações deste tipo,
as quais levam em conta as metodologias ou instrumentos a serem
utilizados, e, diante da conscientização das limitações teóricas e
práticas enfrentadas, ele afirma que, na verdade, deveria ser levado
em consideração a intenção ou a finalidade para que se destinam tais
ações. Não obstante, o autor esclarece que muitas vezes fica difícil
identificar se foi aplicada somente uma técnica de conservação ou de
restauração, pois, a depender do caso, elas são atividades que produzem
efeitos conjuntos em uma escala maior ou menor. Portanto, o uso de
determinadas técnicas pode contribuir para a conservação e restauração
simultaneamente.
Sobre a ética da restauração, Muñoz Viñas (2003) sustenta que
os valores históricos e artísticos são os pilares das teorias clássicas da
restauração e que há uma concepção controversa de equivalência de
valores no momento em que se efetua o restauro. Essa posição crítica
atinge a teoria de restauração quando Brandi (2008, p. 33) declara 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”. Em contrapartida, para Muñoz Viñas, não é
possível preservar ambas por igual posto que, em algum momento, há
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a necessidade de escolha do que é mais importante: ou a concepção
historicista ou a concepção artística. Porém, acrescenta que por muito
tempo tal incoerência foi tida como verdade inquestionável e que, de
algum modo, serviu para regulamentar o campo da restauração. Ademais,
ele ainda frisa que não se podem limitar os valores de um objeto a uma
verdade absoluta. Assim sendo, a teoria do restauro contemporâneo não
se limita a uma concepção objetiva e pré-determinada, mas sim abarca
valores simbólicos, religiosos, identitários, econômicos, turísticos,
pessoais e sentimentais, ao buscar uma subjetividade que justifica as
intervenções.

3 CONCEITUAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
O Projeto Divino Saber tem como estratégia inicial a conservação
e restauração da Igreja Nossa Senhora Divina Pastora, sendo esse o
foco radiador para novas práticas, permitindo que a comunidade possa
fazer parte deste processo, ao modificar o olhar e a percepção para a
apropriação desse bem.
Um dos aspectos mais significativos deste projeto, envolvendo
todas as considerações para uma real análise da construção da
edificação e de seus elementos integrados, diz respeito à importância
do levantamento arquitetônico detalhado do edifício, do levantamento
histórico, da cronologia construtiva e da pesquisa de textos científicos
específicos da arquitetura religiosa do século XVIII, tendo como ponto
substancial a caracterização das especificidades utilizadas durante a fase
barroca do Nordeste do Brasil Colonial, um criterioso mapeamento de
danos e diagnóstico, o estabelecimento de critérios para a conservação
e restauração do monumento, além da utilização da metodologia
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sugerida pelo Iphan para elaboração de projetos de intervenção em
edifícios históricos.
É importante frisar que o projeto de intervenção visou ao
restabelecimento da unidade potencial da obra de arte. Seguir uma
metodologia rígida afasta o empirismo da restauração, condicionando
o processo interventivo aos estudos e pesquisas científicas. Entretanto,
a proposta aqui apresentada não irá se restringir à matéria somente,
faz-se necessário levar em conta também o subjetivismo da teoria
contemporânea, no que concerne aos valores ali envolvidos, que terão
grande relevância, pois estão ligados à importância que a comunidade
atribui ao monumento e que tenciona transmiti-los para as gerações
vindouras.
Objetivando a preservação, esta ação busca estratégias para criar
condição favorável para eliminar as perdas significativas que, no decorrer
do tempo, incidem sobre o monumento. Os motivos são diversos e a
Igreja Nossa Senhora Divina Pastora está com consideráveis patologias
em decorrência das adequações do espaço para as necessidades
diárias do santuário, pela própria ação do tempo e por acréscimos de
intervenções anteriores. Assim sendo, a ideia principal é ter soluções
que possibilitem o total resgate do atual estado de deterioração.
Diferente do que vem sendo apresentado ao Iphan/SE
como projeto para restauração de bens imóveis, os projetos básicos
já apresentados para esta igreja são, na verdade, pequenos relatórios
fotográficos com descrição resumida das necessidades do edifício, com
estimativa de valores hipotéticos e sem critério técnico para apresentação
do diagnóstico e peças gráficas. De acordo com pesquisas realizadas no
órgão de preservação, eles não seguem as recomendações do Manual
de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural,
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publicado pelo Programa Monumenta, como caderno técnico, com “a
finalidade de consolidar e transmitir os conceitos, normas e preceitos
que orientam a preservação do Patrimônio Histórico e Artístico
protegido pela União” (Decreto Lei nº25) (BRASIL, 2005, p. 9).
Ainda segundo este caderno técnico, as recomendações são
direcionadas aos profissionais e visam à qualidade nas pesquisas e
elaboração dos projetos para que sejam submetidos a análise e aprovação
do Iphan, estendendo também orientações de como elaborar e adequar
os projetos complementares.
No tocante ao patrimônio edificado, o Manual de Elaboração de
Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural orienta a identificação
do objeto até o projeto executivo. Para a este último, a metodologia
utilizada seguirá os preceitos do manual, em razão da importância de
cada item sugerido para a sistematização dos dados que serão necessários
para a formação do projeto de intervenção arquitetônica restaurativa.
Assim, as premissas apontadas seguem as análises feitas sobre a teoria
Brandiana, ou seja, “os projetos deverão ser elaborados respeitando os
valores estéticos e culturais do Bem, com o mínimo de interferência
na autenticidade do mesmo, seja autenticidade estética, histórica, dos
materiais, dos processos construtivos, do espaço envolvente ou outras.”
(BRASIL, 2005, p. 15).
Conforme orientações do manual, já foram realizadas consultas
prévias com a comunidade e com os responsáveis pelo monumento,
tanto a Arquidiocese de Aracaju e como o Iphan/SE, no sentido de
buscar orientações e diretrizes especificas para a intervenção, além de
uma definição das necessidades atuais do edifício como instituição
religiosa.
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Junto ao Iphan/SE, foram discutidas algumas propostas para
solução restaurativa e o dimensionamento do projeto em si, incluindo o
nível de detalhamento e peças gráficas que poderão ser dispensadas ou
que poderão ser incluídas, de acordo com as necessidades do projeto.
Todo material apresentado permitirá o perfeito entendimento e isso
possibilitará a sua execução, pois o projeto está baseado na legislação
vigente que incide sobre o monumento e sobre área da sua implantação.
No manual (BRASIL, 2005), sugere-se a elaboração de uma
memória de intervenção que será reunida num livro sobre o Projeto
Divino Saber, o qual, como sugerido, terá o registro das informações
e ações realizadas durante todo o processo de desenvolvimento do
projeto, será acessível ao público e terá grande importância cultural,
pois servirá como documentação histórica do Bem.
As fases para elaboração do projeto edificado são as seguintes:
identificação e conhecimento do Bem, diagnóstico e proposta de
intervenção. É importante destacar que as pesquisas no âmbito social,
cultural e estético, voltadas à análise da história da arte e da arquitetura
no estado de Sergipe, implicam em problemas gerais para a investigação
científica nesta área específica, já que os estudos históricos e artísticos
são restritos e raros para alguns pesquisadores e instituições acadêmicas
no país.

3.1 Identificação e Conhecimento do Bem
Para este item, vêm sendo realizadas pesquisas históricas para
compreensão do significado atual da igreja e ao longo do tempo. Como
existe uma deficiência na documentação dos processos de intervenção
que ocorreram ao longo dos anos no edifício, vale destacar o trabalho
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desenvolvido por Lima (1997), quando propõe uma proposta alternativa
de intervenção no forro e cobertura, visando sua conservação. Nessa
pesquisa, a autora faz um excelente apanhado histórico e documental,
complementando ainda o trabalho com a descrição da tipologia e do
sistema construtivo, relacionando aos materiais disponíveis na região,
e das técnicas tradicionais da época, enfatizando o estudo da forma
e estrutura da cobertura, trazendo, assim, uma análise do estado de
conservação e uma proposta para a restauração da pintura do forro,
com a especificação apenas de materiais para a limpeza, faceamento e
reintegração cromática.
O levantamento cadastral disponibilizado pelo Iphan/SE data
de 2005 e foi atualizado em virtude de divergências na representação
gráfica dos elementos construtivos. A rigorosa representação gráfica
permitirá a elaboração de um projeto, especificações e orçamentos
seguros e verdadeiros. A documentação fotográfica será sistematizada em
fichas, assim como os resultados das prospecções. Graficamente, serão
apresentadas as informações sobre a análise tipológica, identificação
dos materiais e sistema construtivo. E, por fim, para os elementos
artísticos integrados e os bens móveis, um profissional especializado na
área fará o diagnóstico e projeto para tratamento específico do forro,
da pintura original da Nossa Senhora Divina Pastora, do arcaz e das
peças litúrgicas.

3.2 Diagnóstico
Inicialmente, o diagnóstico foi desenvolvido durante as
visitas técnicas com a metodologia do registro do mapeamento de
danos no local, através do desenho livre. Esse mapeamento segue as
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recomendações do Manual de Elaboração de Projetos de Preservação
do Patrimônio Cultural (BRASIL, 2005) e, após o registro detalhado,
todas as informações são digitalizadas com software especÍfico para
desenho (imagem 03).
Imagem 03 – Fachada Oeste da Igreja Nossa Senhora Divina Pastora.

Fonte: Andrea Oliveira, 2017.

Este trabalho permitirá a análise investigativa e uma noção geral
da situação dos danos e das patologias, permitindo a investigação das
suas causas e especificações do seu prognóstico. As informações obtidas
após o levantamento das patologias serão organizadas em tabelas com
base nas orientações do Manual de Conservação Preventiva do Iphan,
Caderno B1.
Dentro dessa perspectiva, vale ressaltar a importância do
trabalho interdisciplinar para o diagnóstico seguro e verdadeiro
à realidade atual do monumento. Durante as visitas técnicas para
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mapeamento dos danos, o acompanhamento de um engenheiro civil
especialista em estruturas foi de fundamental importância para uma
análise mais científica e criteriosa para as definições das intervenções
no que diz respeito às substituições de materiais danificados por
soluções contemporâneas, aproveitamento de peças que, em grande
parte, apresentam patologias e perdas irreparáveis (imagem 04) e,
principalmente, em indicações de pontos pouco visíveis, mas que
comprometem a estabilidade do edifício.
Imagem 04 – Danos visíveis na estrutura madeiramento e tabuado do
primeiro pavimento.

Fonte: Gilton Rosas, 2017.

3.3 Proposta de Intervenção
A proposta de intervenção segue os parâmetros discutidos
anteriormente, utilizando princípios da teoria Brandiana e da teoria
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contemporânea de Muñoz Viñas num conjunto de ações necessárias
para caracterizar a intervenção, fundamentados em princípios técnicos,
verificando hipóteses, respeitando a subjetividade de valores e
permitindo a interdisciplinaridades entre os profissionais envolvidos.
De acordo com as necessidades para a continuidade do uso
religioso, o programa demanda a implantação de rampas e acessibilidade
em geral, incluindo calçadas e vias de acesso; sistema de segurança com
instalação de câmeras; instalação de combate a incêndio; adequação de
um espaço para recepção da comunidade e turistas; sala catequética; e
adequação de instalação elétrica e hidráulica.
Com relação à intervenção restaurativa, prevê-se a imunização
e bloqueio da alvenaria quanto à presença de água ascendente. Não
haverá mudanças nas alvenarias no tocante a acréscimos e demolições.
O telhado será completamente substituído, já que o atual
enfrenta vários problemas de infiltração devido aos diversos tipos de
telhas que foram trocadas ao longo do tempo em outras intervenções,
além da má execução dos rufos. A estrutura das peças e as tesouras da
cobertura serão tratadas quando aproveitadas e substituídas dependendo
do seu estado de conservação. Dessa forma, todas passarão por análise
e testes estruturais, com possível necessidade de estabilização e reforço
estrutural. Também será previsto um sobre forro para prevenir possíveis
danos da cobertura sobre o forro artístico.
As vedações, portas e janelas deverão ser substituídas, revisadas
e, quando necessário, complementadas. Os gradis em madeira dos
corredores laterais e dos corrimãos que se encontram danificados
sofrerão intervenções e consolidação, assim como os pisos em madeiras,
pisos tabuados e escadas.

361

Já as fachadas não sofrerão alterações estruturais ou estéticas.
Deverão passar por um processo de limpeza e complementações em
partes faltantes, mantendo sua integridade sem cometer um falso
artístico ou histórico.
No contexto das intervenções, o entorno, as calçadas, as ruas e
a praça terão diretrizes definidas para reforma e adequações, seguindo
como preconiza o Art.18 do Decreto Lei nº 25/37, que não se poderá,
na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou
reduza a visibilidade.

4 PROJETO DIVINO SABER
Trata-se de um projeto social para preservação e conservação
dos bens materiais e imateriais do município de Divina Pastora. A
ideia surgiu, inicialmente, apenas pela necessidade da restauração da
Igreja Nossa Senhora Divina Pastora e, logo em seguida, suscitou
o questionamento de como engajar a comunidade, de maneira
colaborativa no processo de construção de uma identidade cultural. O
Projeto Divino Saber abarcará um conjunto de ações que possibilitem
incitar a consciência patrimonial, inclusiva e humana, orientada para o
projeto arquitetônico, além de atividades críticas e lúdicas.
Fazer uso do pensamento contemporâneo na restauração
da Igreja não significa entregar as decisões do que será feito para os
habitantes de Divina Pastora. Tampouco será um projeto entregue nas
mãos de técnicos que meramente irão conduzir a tarefa a seu bel-prazer.
Ao invés disso, Muñoz Viñas (2010) explica que o trabalho envolve
representantes, tanto da comunidade local como de profissionais
qualificados, visando uma solução final democrática. Se de um lado,
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existe a comunidade detentora do bem a sofrer intervenção, do outro,
há os profissionais qualificados que trabalharão com a autoridade que
os usuários lhe concederem. Porém, isso não implica que esta seja
uma atividade isenta de riscos, já que distintos pontos de vista estão
envolvidos na causa. Ainda de acordo com Muñoz Viñas (2010, p.
154, grifo do autor, tradução nossa), “a subjetividade que se fala aqui é
definitivamente a intersubjetividade: os valores são fruto de um acordo
tácito entre sujeitos para os quais cada objeto significa algo”.
Logo, o projeto contará com a presença da população local, pois
somente ela é capaz entender o valor simbólico, afetivo e documental
do bem tangível ali presente. A Igreja conta a história do município,
os seus rituais religiosos, a procissão que mobiliza toda a cidade para
receber peregrinos de diversos estados da federação, entre outros. Ela
registra casos e histórias que, para muitos, são desconhecidos, porém,
para os moradores da localidade, são lembranças que sempre serão
recordadas, que faz parte da história daquele povo e que não quer ser
esquecida. “Definitivamente, um objeto pode ter diversas funções para
diferentes pessoas, e as funções simbólica e historiográfica são algumas
delas. Estas funções são determinadas pelos sujeitos, mas os sujeitos
não são o sujeito”. (MUÑOZ VIÑAS, 2010, p. 154, tradução nossa). E
isso é um elemento marcante de memória e identidade.
No Projeto Divino Saber, os moradores de Divina Pastora serão
convidados a participar de diversos Encontros com a Comunidade, cuja
realização acontecerá dentro da própria Igreja, antes mesmo do início
dos trabalhos de restauração. Serão eventos gratuitos que contarão com
a presença dos moradores, de representantes do poder público, líderes
religiosos, membros da sociedade civil, das escolas e de especialistas na
área de restauro.

363

É importante registrar que o primeiro Encontro com a
Comunidade ocorreu no mês de maio de 2017 (imagem 05). Neste dia,
os participantes puderam compreender a importância da igreja como
obra de arte e algo de pertencimento da comunidade, que passará por
uma intervenção e que precisa do auxílio e cooperação dos envolvidos.
Eles também tiveram a oportunidade de receber informações acerca
dos danos no monumento, esclareceram-se conceitos envolvendo
patrimônio, memória, identidade, relíquia, bens materiais e imateriais.
Muitos deles compartilharam lembranças antigas da Igreja.
O intuito do primeiro Encontro foi esclarecer a necessidade
de uma intervenção restaurativa em virtude da atual situação do bem,
através de um detalhado mapeamento de danos, a fim de despertar
o interesse e possibilitar um entendimento maior por parte de todos.
Ademais, foi um momento de permuta de ideias entre a população
detentora do bem material e os profissionais ali presentes, de modo
que seja possível atingir uma decisão consensual no que diz respeito ao
projeto de intervenção.
Um Simpósio Nacional, do qual fará parte tanto profissionais
locais como de outros estados da federação, encerrará o ciclo de
Encontros com a Comunidade. A temática envolverá pesquisas feitas
sobre Divina Pastora e a apresentação de trabalhos voltados aos bens
materiais e imateriais daquele município. A intenção maior é enaltecer
a Igreja como obra de arte e, simultaneamente, despertar a identidade
cultural. O evento terá um caráter interdisciplinar por incluir temas
vinculados à historiografia da Igreja, a pesquisas sobre a peregrinação,
ao último restauro feito em 2005, aos estudos iconográficos religiosos,
às técnicas das pinturas dos forros, à renda irlandesa, à educação
patrimonial e ao projeto de intervenção arquitetônica.
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Imagem 05 – Primeira reunião com a comunidade em maio de 2017.

Fonte: Gilton Rosas, 2017.

Ultimamente, há diversas iniciativas educacionais voltadas
à preservação patrimonial. O Projeto Divino Saber atuará como
instrumento de asseveração da cidadania, já que incluirá um Projeto de
Educação Patrimonial para as crianças das escolas municipais de Divina
Pastora. Através da interdisciplinaridade, conceitos de bens materiais e
imaterialidade patrimonial serão elucidados e ressignificados, visando à
preservação patrimonial.
De acordo com Florêncio et al. (2014, p. 19),
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[...] Educação Patrimonial constitui-se de todos os
processos educativos formais e não formais que
têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado
socialmente como recurso para a compreensão
sócio-histórica das referências culturais em todas
as suas manifestações, a fim de colaborar para seu
reconhecimento, sua valorização e preservação.

A Carta de Nova Olinda, resultante do1º Seminário de Avaliação
e Planejamento das Casas do Patrimônio, realizado em Nova Olinda CE, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2009, destaca
algumas estratégias ligadas à articulação e aglutinação de ações educativas
junto à comunidade e ao envolvimento das instituições educacionais
formais e informais nos processos de educação patrimonial. Destarte,
o Projeto Divino Saber segue essas estratégias da Carta de Nova Olinda
quando envolve ações educativas trabalhadas com a comunidade e com
as escolas municipais.
Diante da pluralidade de culturas que existe no mundo de hoje,
é fundamental que o conhecimento dessa diversidade seja transmitido
a todos, pois, através do entendimento da dimensão do Patrimônio
Cultural, uma nova percepção brotará, trazendo consigo respeito e
valorização ao bem envolvido, que muitas vezes passa por despercebido
no dia a dia. É um direito humano que se expressa quando Gabre (2007,
p. 3) afirma que:
[...] o acesso aos bens culturais é um direito de
todas as pessoas e por meio desse conhecimento é
possível ampliar os olhares e saberes que permitem
uma melhor compreensão de si mesmos, do
ambiente e do patrimônio cultural sob muitos
aspectos. Por isso a mediação cultural deve ser
pensada com muita responsabilidade.
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Como produto, o Projeto Divino Saber prevê uma Cartilha de
Manutenção da Igreja de Nossa Senhora Divina Pastora, contendo os
procedimentos e métodos de conduta que deverão ser seguidos para
os cuidados diários ao monumento. Essa cartilha foi um dos itens
solicitados pela população, a qual carecia de informações básicas de
condutas a serem efetuadas na labuta interna da Igreja, como por
exemplo, indicação de produtos para a limpeza de janelas e portas e
remoção de sujeiras de pisos e outras necessidades.
Ademais, será publicado um livro sobre o Projeto Divino Saber,
permitindo uma compreensão do valor incalculável da Igreja Nossa
Senhora Divina Pastora, visualizado como obra de arte, retratando
a situação atual com os seus danos, divulgando os princípios que
nortearão cada etapa deste projeto e incluindo a proposta de restauração
e as ações que serão realizadas em conjunto ao projeto arquitetônico.
Em todo o processo, a divulgação das atividades acontecerá
através da publicação em redes sociais, visando despertar o sentimento
de valorização dos bens culturais e a reflexão sobre as dificuldades de
conservação e preservação. Assim, o Projeto Divino Saber extrapolará
os limites municipais, estaduais e nacionais, permitindo que um âmbito
maior de pessoas se inteire do que será feito.
Por entender a Arquitetura não somente como arte, ou como
objeto de fruição dos sentidos e da beleza, ou, ainda, como uma
ferramenta que proporciona um abrigo, as responsáveis pelo Projeto
de Restauração e Conservação da Igreja Divina Pastora decidiram doar
o projeto para a população. Desta forma, o ato traduz o pensamento
mútuo das arquitetas, voltado à causa patrimonial que se une a um
contexto maior, a comunidade de Divina Pastora, e extrapola a
materialidade envolvida.
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5 CONCLUSÃO
O presente projeto, ainda em desenvolvimento, pensa na
intervenção como foco radiador de novas práticas. Ao produzir e
disseminar conhecimento sobre patrimônio cultural, as ações e projetos
desenvolvidos pelo “Projeto Divino Saber” podem estabelecer relações
entre o profissional arquiteto, no campo do patrimônio ou não, as
instituições públicas, privadas e religiosas, e os órgãos responsáveis pela
preservação do patrimônio como o Iphan e a Secretaria de Cultura do
Estado de Sergipe (SECULT).
Nessa aproximação, entende-se que devemos colocar em
prática o que já está registrado no Decreto-Lei 25/37 e na Constituição
Federal de 1988, art. 216, quando cita:
§ 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.

Com base no que foi exposto e no que se prevê para execução
do projeto, incluem-se alguns desafios: o papel do arquiteto frente ao
coletivo e a necessidade de fomento de outras ações, além do projeto
arquitetônico; o acesso das comunidades envolvidas ao processo
projetual do monumento, o qual representa sua identidade cultural; o
estímulo para a experimentação de metodologias projetuais; a proporção
da interdisciplinaridade e a aproximação dos agentes interessados às
questões e desafios reais.
Portanto, espera-se que o Projeto Divino Saber seja um modelo
e referência de um projeto de intervenção do bem material, assim
como da motivação e da ressignificação do imaginário do cotidiano
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desta comunidade, além da mudança social/cultural, interferindo no
sentido do patrimônio edificado.

6 REFERÊNCIAS
BRANDI, C. Teoria da restauração. São Paulo: Ateliê editorial, 2008.
BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto do Programa Monumenta. Manual
de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural / Elaboração
José Hailon Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sylvia Maria Nelo Braga. Brasília:
Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005.
CARTA, DE NOVA OLINDA. Documento final do I Seminário de
Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio. Nova Olinda, 2009.
FLORÊNCIO, Sônia Regina Rampim et al. Educação Patrimonial: histórico,
conceitos e processos. Brasília-DF: Iphan. DAF/COGEDIP/CEDUC, 2014.
GABRE, Solange Fátima. Museu Alfredo Andersen: o setor educativo e sua
relação com a escola. Revista Digital do LAV, v. 2, n. 2, 2009.
LIMA, Carmem Barreto. Divina Pastora, Sergipe: uma alternativa de
intervenção. Salvador, 1997 (Dissertação de Mestrado em Arquitetura e
Urbanismo / UFBA).
MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Teoría Contemporánea de la Restauración. 1.
ed. Madrid: Sintesis. 2003. 205 p.

369

Capítulo 20
Técnicas de Restauro Utilizadas no Projeto de Reabilitação
do Envoltório no Mercado Público de Zamora, Espanha
Larissa Arantes Maia 1;
Yohani Dominik dos Santos Figueiredo 2;
Alessandro Costa Ribeiro 3

1 Introdução
Os patrimônios culturais são partes vivas da história e da cultura
da cidade. Assistimos em todo o mundo a euforia na recuperação de
centros históricos urbanos, muitas vezes abandonados à própria sorte
e agora, reincorporados à economia política das cidades. O patrimônio
cultural, sendo ele natural, material ou imaterial, se coloca de uma
maneira expressiva no espaço e constitui a própria identidade cultural a sua própria territorialidade (DI MÉO, 1995, p. 20).
Os mercados públicos são um bom exemplo de preservação
de edifícios históricos. Eles se colocam no meio urbano até nos dias
atuais e possuem grande influência na interação social e vitalidade
1 Mestre em patologia, peritagem e reabilitação sustentável do patrimônio pela
Universidade Europea de Madrid (UEM), arquiteta e urbanista pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade Politécnica de Madrid (ETSAM);
e-mail: larissa.arantes.m@gmail.com
2 Especialista em Gestão de Projetos em Engenharia e Arquitetura pelo Instituto
de Pós-Graduação e Graduação (IPOG) e Arquiteta e Urbanista pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT); e-mail: yohanidominik@gmail.com
3 Especialista em Gerenciamento de Projetos, Bacharel em Ciências da Computação
pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT); Mestrando em
Engenharia e Gestão do Conhecimento –UFSC; e-mail: acr.ale@gmail.com
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dos lugares onde estão inseridos. O mercado público era uma forma
de intercambiar produtos encontrada em cidades da antiguidade e se
hoje consegue perdurar no espaço, isto certamente se deve ao fato de
poderem dialogar com outras formas comerciais mais modernas.
No entanto, para os patrimônios históricos perdurarem até
nos dias atuais, e para que eles possam ter uso, é necessário, realizar
o restauro dos elementos singulares e protegidos pelo patrimônio
como forma de manter estes elementos e suas características para as
futuras gerações, diagnosticar e intervir nos problemas patológicos que
interferem na parte estética e estrutural do edifício, e para que este
espaço possa realizar perfeitamente suas funções, muitas vezes, também
é necessário a restauração e/ou reabilitação do seu espaço interior.
Tratando-se do Mercado Púbico de Zamora, Espanha, foram
pensadas soluções para os problemas patológicos do envoltório e junto
a isso pensou-se em soluções de como reduzir a demanda energética
do edifício através da reabilitação do desempenho dos elementos de
suas fachadas.
A abordagem desse trabalho será mediante aos estudos
patológicos, restauro e proposta para a reabilitação do envoltório do
Mercado Público de Zamora, Espanha, sendo apresentado através de
um estudo de caso do mesmo. Além disso, será feita uma abordagem
sobre patrimônio cultural e como os Mercados Públicos se colocam
diante do meio urbano.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Patrimônio Cultural
Em todo o mundo, nos deparamos com a euforia pela
recuperação de centros históricos urbanos, muitos abandonados
à própria sorte durante décadas, e depois, sendo reincorporados à
economia política das cidades e de uma maneira geral, à economia
global, recebendo o nome de patromônio cultural.
Deve-se discernir a diversidade de definições no que tange o
conceito sobre patrimônio cultural. Sendo assim, não podemos tomá-lo
como um inventário descritivo, mas podemos elaborar uma abordagem
interpretativa que comporte várias dimensões (DÉGREMONT, 1996).
O patrimônio cultural é herança, mas é também propriedade.
Para Gonçales (2005) além de uma decisão política do Estado, para
tornar algo um patrimônio, é preciso um ‘scaneamento’ junto a uma
população. Ainda segundo Gonçales (2005, p. 16-17):
Patrimônios culturais seriam entendidos mais
adequadamente se situados como elementos
mediadores entre diversos domínios social e
simbolicamente
construídos,
estabelecendo
pontes e cercas entre categorias cruciais, tais como
passado e presente, deuses e homens, mortos e
vivos, nacionais e estrangeiros, ricos e pobres, etc.

Assim sendo, o patrimônio não é apenas a expressão da
sociedade, ele se mantém em movimento, coloca em evidência as
passagens, o que liga o material e o simbólico, entre o homem e o meio
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em que se encontra, entre a razão prática e uma razão simbólica. O
patrimônio cultural visto como um fator social.

2.2 Valor do Mercado Público para os municípios
A palavra mercado, proveniente do latim mercatu, significa
“lugar de venda de gêneros alimentícios e outras mercadorias”, ou
seja, lugar de trato, de compra e venda ou de troca. O encontro e o
contato direto entre vendedores, compradores, transeuntes, viajantes,
permite um mútuo jogo de trocas, pois a troca pressupõe a conversa
para que o negócio seja efetivado (VARGAS, 2001). Desta forma,
é possível reconhecer os lugares e mercado enquanto espaços de
sociabilidade, uma vez que estes constituem um locus de interação
recíproca entre indivíduos, através de costumes predominantes ou pelo
comportamento relacionado às múltiplas atividades, as quais neles,
historicamente teceram seu lugar.
Os mercados públicos são importantes referências da
sociabilidade e vitalidade nos lugares onde estão inseridos, pois são
partes vivas da história e da cultura da cidade. Esse contexto reforça
sua importância para a cidade, sendo ela um organismo vivo, em
constantes mudanças.
O mercado é o “centro natural da vida social” (BRAUDEL,
1985, p. 18), pois ele contempla várias situações sociais, tais como
encontros, compra de produtos alimentícios, artesanais, entre outros,
por serem espaços públicos, ou seja, espaços passível de uso de
todos, é possivel interagir de maneira livre, pois são acessíveis à toda a
população. Além disso, o mercado carrega consigo sua história, através
da apresentação de seus elementos de fachada e construtivos.
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Atualmente existem outras opções, para sociabilidade,
compras, entretenimentos, como o shopping por exemplo, mas para
Bauman (2001):
Esses “templos de consumo” não possuem
nada de coletivo, apenas apresentam um falso
sentimento de pertencimento, mesmo estando
inseridos na cidade, ou mesmo fora de seus lmites,
não fazem parte dela porque “não revelam nada da
natureza da realidade cotidiana.

3 ESTUDOS REALIZADOS PARA RESTAURO E
INTERVENÇÃO NO MERCADO PÚLBLICO DE ZAMORA,
ESPANHA
O mercado Público de Zamora se localiza na cidade de Zamora
na Praça do Mercado, antiga Praça de São Salvador e o Carvão, e se
encontra dentro do segundo recinto amuralhado, dos três existentes,
no casco histórico da cidade.
O antigo casco histórico da cidade tem a qualificação de
Conjunto Histórico-Artístico desde 1973 pelo conjunto românico,
eclético e modernista e ainda pelo seu envoltório histórico estar
rodeado pelas muralhas.
O Mercado Público de Zamora é projeto do arquiteto Segundo
Villoria, com data de construção de 1902 até 1904, quando foi inaugurado.
Está protegido por uma proteção municipal, Proteção Municipal do
Plano Especial de Proteção do Complexo Histórico de Zamora, aprovado
em 2010 com nível de proteção estrutural de grau 2, devido as treliças
metálicas da cobertura de caráter industrial. O edifício possui o mesmo
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grau de proteção desde o ano de 1986 do plano de proteção anterior.
Permite-se obras de restauração, conservação, consolidação e reabilitação
com a obrigada conservação da tipologia estrutural, dos elementos
originais e aqueles com valor histórico-artístico, obrigando a eliminação
de elementos e elevações espúrias. Sendo obrigado a restauração do
telhado por meio de telhas cerâmicas planas. (Plano Especial de Proteção
do Complexo Histórico de Zamora)
Para a realização de qualquer intervenção em um edifício
histórico, é necessário primeiramente revisar toda sua documentação
histórica, encontrar o nível de intervenção do edifício a ser estudado e
para a realização de estudos prévios são necessários alguns passos:
Realiza-se um estudo de reconhecimento planimétrico, de acordo
com o Instituto Andaluz do Patrimonio Histórico, o levantamento
planimétrico marca o início dos estudos prévios, proporcionando
um material gráfico abrangente e rigoroso que suporta as outras
performances, fornecendo uma documentação gráfica válida para
compreender o estado atual de conservação do imóvel e compreensão
da sua vida material. Nesse material se inclui representação gráfica de
plantas, detalhes construtivos, plantas de estrutura, levantamento de
elementos singulares e ornamentais, scanner 3d e/ou modelagem 3d.
A pesquisa nos arquivos históricos, bibliotecas, plantas
das prefeituras e originais ajudam a fazer uma comparação entre
o edifício na época de projeto/construção com o estado atual,
modificações realizadas sobre o edifício, intervenções anteriores e
ainda descobrir os métodos de construção utilizados por meio das
informações encontradas.
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Depois, realiza-se um estudo de lesões no edifício, por meio
das fichas sintomatológicas, setorizando o edifício, trabalhando sobre
esquemas de manchas e desenhos esquemáticos, fotografias sobre
plantas e fachadas marcando os elementos danificados e os tipos de
danos encontrados no edifício, posibilitando a identificação das lesões
nos sistemas construtivos, fechamentos e possivelmente identificar a
origem da patologia.
O estudo de lesões inclui a realização da campanha de
reconhecimento dos fechamentos, exterior e interior, através das fichas
de sintomatologia, por meio de manchas e fotografias sobre as plantas
realizadas no reconhecimento planimétrico.
Deve-se observar, descrever e anotar os sintomas,
assim como as particularidades importantes das
manchas úmidas e outros, anotando a morfologia,
extensão, aparição e mudanças, classificar o tipo de
umidade segundo o tipo de mancha, morfologia,
altura, persistência e diferença de umidade nos
materiais novos e velhos, assim como o deterioro
dos materiais, com a presença de eflorescência,
dados de presença de materiais antigos úmidos
em contato direto com outros secos. (GARCÍA
MORALES, 2012, p. 197).

É importante detectar a existência de focos produtores de
umidade que afetam aos elementos construtivos e localizá-los com a
maior aproximação possível é de extrema importância para a futura
restauração e reabilitação dos fechamentos, por meio da realização de
uma inspeção higrotérmica, utilizando um termohigrômetro de leitura
instantânea. No seguinte trecho García Morales (2012, p. 06) destaca:
A inspeção higrotérmica é a base para todo
diagnostico de umidade em todos os edifícioe,
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e deve estabelecer-se antes de plantear uma
monitorização ou outro estudo mais complexo
(catas, sondas geotécnicos, ensaios de coleta de
amostras, etc.). Esta inspeção busca localizar
os focos de evaporação presentes nos muros ou
peitoris, em que consiste que tenha mais umidade
na lâmina de ar em contato direto com o muro
ou solo que evapora, do que a que tem contato
com outro que já está seco, com a intenção de
qualificar o caudal de vapor que evaporar através
da superfície.

O edifício a ser estudado dispõe de pilares de tijolinho
estrutural, muros de carga de pedra com argamassa de cimento, laje
de vigota metálica em I com abobadilhas de tijolinho cerâmico com
uma pequena camada de compressão (sem armar). O telhado é de telha
cerâmica plana com duas águas e está construído por uma armadura
de aço laminado com a treliça de baixo em forma de curva e as treliças
superiores seguindo a forma do telhado de duas águas. A fundação
direta de sapata corrida ao redor do perímetro de todo o edifício é de
pedra com argamassa de cimento que continua até a altura do rodapé
de 1,10 metros.
Para diagnosticar os danos presentes nos elementos estruturais de
fundação, que refletem diretamente nas lesões das fachadas de tijolinho
estrutural, se estabelece uma serie de fases para o reconhecimento do
estado da estrutura atual dentro das quais deve-se estudar o edifício
e seu entorno. Mediante interpretação do estudo geotécnico para
determinar a capacidade de carga do terreno, informações possíveis
em relação ao imóvel e seu arrendador referente a possíveis mudanças
realizadas e que possam ter influenciado no deterioro dos elementos
estruturais e estéticos do edifício.
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Assim como a realização da inspeção de danos para estabelecer
as causas que originaram as anomalias que se apresentam no edifício,
por meio de uma inspeção visual que colete todos os problemas
susceptíveis de ter em relação aos defeitos estruturais ou na fundação
que pode afetar as condições de segurança e de estabilidade do mesmo,
como danos de corrosão das estruturas metálicas, pontos onde a
estanqueidade foi afetada provocando danos derivados a entrada de
agua, condensação, infiltração e outros.
De acordo com Mora-Figueroa (2015, p. 02):
[…] o reconhecimento geotécnico tem como
objetivo reunir informações sobre as características
do terreno da fundação onde está construído
o edifício em questão e com essas informações
interpretar e conhecer o alcance e as limitações do
mesmo.

Nessa etapa é necessário analisar: a natureza e estratigrafia
do terreno, características geomecânicas, comportamento geotécnico
da situação do lençol freático e o ambiente geológico próximo para
sua análise de acordo com a normativa vigente, no caso do Mercado
Público de Zamora, Espanha, o CTE (Código Técnico da Edificação).
A análise do solo e principalmente a identificação do nível do
lençol freático em relação ao edifício é de grande importância para
determinar problemas estruturais e patológicos referente a umidades,
capilaridades e infiltrações. Para realizar essa análises é necessário a
realização de trabalhos de campo por meio de técnicas de prospecção,
sondas e penetrômetro, juntamente com testes laboratoriais.
Já que o terreno onde se encontra o Mercado público de Zamora
está situado dentro do perímetro amuralhado do centro histórico, é
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importante a realização de um reconhecimento arqueológico para
encontrar restos de fundações e outros elementos que tem conexão
com o terreno antes da existência do mercado.

3.1 Técnicas de Restauro, Reabilitação e o Conforto Térmico
Nesse tópico se explica todas as técnicas propostas para
a reabilitação e restauração da fachada do mercado de público de
Zamora, começando pelo mais básico mais não menos importante que
é a limpeza de fachada, passando por problemas estruturais e ao final
as soluções para a reabilitação de fachada que está relacionada com as
melhoras térmicas e acústicas.
Em relação a limpeza dos elementos de fachada, tanto os
muros de tijolinhos cerâmico como os elementos fachada em pedra,
rodapé e elementos decorativos de no telhado deverão receber um
tratamento inicial.
O tratamento de limpeza inicial deve ser realizado em toda a
fachada do edifício, no seguinte trecho, Garabito (2013, p. 376) aconselha:
A limpeza se realiza com água a baixa pressão
usando escovas não abrasivas, o que permite
eliminar o depósito de poeira, a sujeita procedente
da contaminação e dos excrementos das aves. [...]
Posteriormente, se atua com micro abrasão de
precisão em toda a fachada com elementos de
pedra.

Elementos decorativos de pedra caliça no telhado com crosta
preta localizada nos escudos e nos elementos decorativos, depois do
tratamento de limpeza inicial, de acordo com Garabito (2013, p. 377):
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Devem de ser tratados também com produtos
químicos neutralizados em úmido, evitando os
reativos com PH Inferior a 5 ou maior de 8, assim
como os que por sua natureza e composição
poderiam gerar sais solúveis, muito prejudiciais
para a pedra.

Em relação aos desprendimentos dos tijolinhos cerâmicos em
toda a fachada por diferentes motivos já comentados anteriormente,
será necessário a eliminação superficial da argamassa se existe patologia
relacionada a higroscopicidade e a reposição dos tijolinhos mais
danificados e com mais perda de seção, principalmente nos pilares
que se encontram nas esquinas da edificação. De acordo também com
Garabito (2013, p. 376) o material degradado se elimina manualmente
até alcançar o material sano, utilizando escovas com uma pressão
moderada.
No caso dos sais localizadas nos rodapés de pedra,
a limpeza se realiza por meio da aplicação de papéis
de Silicato de Magnésio Hidratado (Sepiolita, Si6
Mg4 O15 (OH)2 6 H2O), com procedimento
“Air-less”, consistente em aplicar sucessivas
capas do produto para extrair sais depositadas.
(GARABITO, 2013, p. 376).

Depois de todo o processo de limpeza e reposição de materiais
é necessário realizar um tratamento para prevenção e manutenção. Nas
zonas afetadas por colônias biológicas de caráter vegetal tais como
musgos, algas, mofo e líquens, de acordo com Garabito (2013, p. 376)
[...] se trata com algicidas e fungicidas de amplo
espectro, aplicando uma dissolução previa de
Aldeído Fórmico a 1% com pulverização “Airless”, e um segundo tratamento à base de Amônio
Quaternário em dissolução hidro alcóolica a 3-5%
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aplicando com fumigados para favorecer sua
penetração nos interstícios dos elementos lavrados
de difícil acesso. Os restos biológicos secos se
eliminam mecanicamente. Esse tratamento deve
de ser realizado em todas as áreas de pedra das
cornijas, elementos decorativos do telhado, calhas
e zonas afetadas.

Outro tratamento para ser realizado como forma de manutenção
na fachada é a hidrofugação, atuando como hidro-repelente por
reação da poli condensação com a umidade atmosférica e por ser um
tratamento com larga duração no tempo.
Deve ser aplicado hidrofugante nas áreas que estão especialmente
expostas a água da chuva, tal como as superfícies horizontais das
cornijas, pingadeiras e elementos decorativos que por seu desenho
estancam água.
Os hidrofugantes devem de ser aplicadas por impregnação
para assegurar sua penetração na pedra e o fechamento da porosidade
aparente superficial.
Se recomenda o uso de hidrofugante composto
por Organosiloxanos Oligoméricos de baixo peso
molecular formulado em Terebintina Mineral
desaromatizado, com o fim de alcançar uma alta
impregnação nos poros superficiais do material
sob tratamento e uma penetração determinada por
meio da circulação através da rede de capilaridade
da pedra. (GARABITO, 2013, p. 376).

Entrando dentro da problemática estrutural, para solucionar
o problema de desplume lateral dos pilares de extremo e a abertura
inferior do arco de meio ponto, se propõe a colocação de tirantes
metálicos na base do arco, utilização de varinhas de fibra de vidro para
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costurar os elementos dos arcos e injeções de cimento para encher
e fortalecer os muros estruturais. A figura abaixo ilustra as linhas de
impulso do arco e as gretas consequentemente.
Figura 01: Fachada norte: Linhas de impulso do arco de meio ponto (verde)
e gretas (vermelho)

Fonte: Mercado de la Vid – Uma envolvente que añade valor

Por último, e como ênfase na proposta de reabilitação do
mercado público, se propõe uma intervenção energética, fazendo
com que o espaço do mercado seja confortável no sentido térmico e
acústico. Para a reabilitação dos elementos de fechamento de fachada
é necessário eleger um conjunto de materiais e sistemas que melhor
solucione os problemas existentes nas fachadas e que proporcione os
melhores resultados para que se possa produzir um espaço que garante
o conforto.
O isolante térmico é o sistema de poupança energética mais
eficaz e econômico que existe atualmente, já que o custo de inversão se
recupera em poucos anos da vida do produto.
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Isolar significa impedir o trânsito de energia entre
corpos ou entornos. Em térmicos de isolamento
térmico quer dizer gerenciar o comportamento
dedo fluxo de calor no entorno onde o ser
humano habitualmente vive. Por consequência, o
material isolante ideal deveria ter a característica
de não deixar atravessar facilmente por esse fluxo
térmico. (CHIGNE, 2014, p. 25).

A solução e eleição do isolante térmico está relacionado com
todos os outros materiais e o desenho adequado para reduzir as pontes
térmicas e as condensações. Para esta proposta, o isolante térmico
elegido para os fechamentos verticais do mercado é o poliestireno
extrudado (XPS) a ser aplicada no interior do mercado, mantendo assim
suas características estéticas de fachada. De acordo com a Asociacíon
Ibérica de Poliestireno Extruído (nome em espanhol desse material)
o XPS é uma espuma rígida, isolante, de caráter termoplástico e de
estrutura celular fechada.
No projeto de intervenção, a posição desse isolante térmico
de XPS nas fachadas do andar térreo principal é diferente do que no
subsolo. No andar térreo o isolante térmico está em contato com o muro
principal existente pelo meio de fixação adesiva e de fixadores mecânicos
o que garante uma maior estabilidade do isolamento ao mesmo tempo
que ajusta o adesivo e uma vez operatório. Já os fechamentos verticais
no subsolo se propõem uma câmara de ar entre a fachada existente e o
isolante térmico aproveitando a câmara de ar vertical que está conectada
com a câmara de ar horizontal da laje sanitária tipo “Cavit” para ventilar
as fachadas e a laje pelo mesmo lugar e expulsar o ar por um sistema
construtivo por debaixo das janelas do subsolo.
Segundo o Código Técnico da Edificação espanhola:
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Considera-se ponte térmica as zonas da
envoltória do edifício nas que se evidencia uma
variação da uniformidade da construção, seja por
uma mudança da espessura do fechamento, dos
materiais usados, por penetração e elementos
construtivos com diferentes condutividades,
etc., o que implica uma redução da resistência
térmica em relação ao resto dos fechamentos.
(Documento Básico HE, 2013, p. 24).

Do ponto de vista da salubridade, uma questão importante são
as condensações, ligada diretamente às pontes térmicas. De acordo
com Barbero (2014) ao aumentar o fluxo de calor até o exterior nesses
pontos, se produz uma diminuição da temperatura superficial da cara
interna do fechamento podendo chegar a condensar o vapor de água
do ar no interior do edifico. Mesmo que a condensação não ocorra, um
ponto frio pode desenvolver o mofo se a umidade relativa nesse ponto
estiver próxima ao 80%.
Melhorando o fator de temperatura dos fechamentos e das
pontes térmicas se consegue garantia da ausência de condensações,
mesmo que as condições naturais de higroscopicidade dentro do
edifício aumentem.
Assim que é necessário, na medida do possível, evitar a existência
de pontes térmicos, não somente pela perda de calor do interior do
edifício, mas também para evitar as condensações.
Encontros de pilares com muros de diferentes materiais em
fachada, encontros de muros e lajes, caixilhos de janelas de alumínio,
janelas com vidros simples e vergas de aço ou concreto são encontros
críticos onde ocorrem pontes térmicos.
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Para evitar este tipo de situação, nesta intervenção se realiza
detalhes que solucionem a continuidade do isolante térmico, no
entanto, sendo uma reabilitação de um edifício existente, é necessário
propor um prolongamento, de 1,20m, do isolante térmico em todo o
perímetro do envoltorio, para que o isolante tenha continuidade sem a
necessidade de ser interrompido na laje existente.
Em relação às pontes térmicas nos encontros dos caixilhos, a
melhor solução foi fazer que o isolante térmico arrematasse diretamente
contra o marco da janela e que os caixilhos tivessem ruptura de ponte
térmico, sendo assim essas janelas ajudam a poupar energia e limitam
as condensações intersticiais.
Assim, todas as aberturas do mercado foram fechadas com
janelas de caixilhos de aço com ruptura de ponte térmico para manter
a continuidade linguística do mercado, que possui caráter industrial. O
envidraçamento foi formado por vidros duplos: folha exterior formado
por vidro laminado de segurança de espessura 5+5mm com duplo PVB
(Butiral de Polivinil), com câmara de ar de 16 mm de espessura, e folha
interior de uma folha de vidro temperado 8mm de espessura.
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Tabela 01: Resultado final: comparação das envoltórias antes e depois da
proposta de reabilitação com resultado final da melhora da envoltória após a
proposta
Envoltória vertical – Subsolo
Original / Atual
Proposta de Reabilitação
1. Muro de pedra – 77 cm
1. Muro de pedra – 77 cm
2. Reboco de cimento – 2cm

2. Reboco de cimento – 2cm

3. Gesso – 1cm

3. Gesso – 1cm
4. Câmara de ar - 10cm
5. Isolamento XPS Tipo II – 6cm
6. Barreira de vapor Lâmina Polietileno –
0,02 cm
7. Drywall de gesso laminado- 2,5cm
8. Argamassa – 0,5 cm

9. Placas cerâmico vitrificado - 1cm
Espessura total: 80 cm
Espessura total: 100 cm
Envolvente vertical Planta Principal
Original / Atual
Proposta de Reabilitação
1. Muro de pedra – 57 cm
1. Muro de pedra – 57 cm
2. Reboco de cimento – 2cm

2. Reboco de cimento – 2cm

3. Gesso – 1cm

3. Gesso – 1cm
4. Isolamento XPS Tipo II – 10cm
5. Câmara de ar - 6cm
6. Barreira de vapor Lâmina Polietileno –
0,02 cm
7. Drywall de gesso laminado - 2,5cm
8. Argamassa – 0,5 cm

Espessura total: 60 cm

9. Placas cerâmico vitrificado - 1cm.
Espessura total: 80 cm
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Transmitância térmica - U value W/(m²K)
Envoltória Vertical Atual

Subsolo

Principal Térreo

U= 1,825

U= 2,163

U= 0,354

U= 0,265

80,60%

87,45%

Envolvente Vertical
Proposta de Reabilitação
Melhora da envoltória em
%

Fonte: Mercado de la Vid – Uma envolvente que añade valor

Como solução técnica para as pontes térmicas causadas
pela estrutura, além do isolamento das duas lajes já explicado e a
continuidade do isolamento térmico em toda a fachada e no telhado,
incluindo janelas e portas, também se propõe uma proteção térmica
adicional aos pilares do andar principal térreo que suas dimensões
saem do alinhamento da fachada interior. Para isso, se propõe que em
cada pilar além do isolamento térmico contínuo de toda a fachada se
adiciona outra capa de isolante térmico com o objetivo de evitar as
pontes térmicas causados por diferença de temperatura do material
neste ponto e, também, as possíveis condensações.
Como solução para o isolamento térmico e acústico do mercado,
a opção foi um material de fácil instalação e leve para evitar sobrecarga
de peso sobre a estrutura metálica e protegida por patrimônio. Assim,
a opção são painéis “thermochip”, que apresentam na sua cara exterior
uma lâmina impermeável aderida ao painel, que aporta uma função
extra de resistência à agua evitando a colocação posterior de elementos
de impermeabilização. Esse painel está formado pelas seguintes capas
do exterior para o interior: Lamina impermeável transpirável, tábua
de aglomerado hidrofugo 19mm, núcleo de isolante de poliestireno
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extrudado (XPS) 100mm, painel fabricado de madeira e cimento de
10mm como acabamento. Este painel possui a transmitância térmica
de U= 0,315 W/m²K.

4 CONCLUSÃO
A pesquisa relatou uma intervenção e reabilitação do Mercado
Público de Zamora, Espanha, deixando-o mais atraente e com melhor
desempenho térmico e acústico e ainda mantendo suas características
originais, respeitando elementos históricos, seu caráter industrial e seu
sistema construtivo.
Conservar as características originais, é uma maneira de
retornar os elementos históricos e mostrar para as pessoas como era
antigamente, contando um pouco da história do mercado.
O Mercado Público de Zamora é projeto do arquiteto
Segundo Villoria, com data de construção de 1902 até 1904 quando
foi inaugurado (ZAMORAENVERDE, 2017), está protegido por
uma proteção municipal, “Proteção Municipal do Plano Especial de
Proteção do Complexo Histórico de Zamora”, aprovado em 2010
com e com nível de proteção estrutural de grau 2, devido as treliças
metálicas da cobertura de caráter industrial. O edifício possui o mesmo
grau de proteção desde o ano de 1986 do plano de proteção anterior.
Como temática essencial deste projeto, a reabilitação do
envoltório do Mercado Público de Zamora, foi elaborado uma
proposta de reabilitação com a função de reduzir a demanda energética
do edifício, por meio do melhoramento do desempenho dos elementos
do envoltório, criando uma base de métodos para coletar os elementos
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patológicos nos estudos prévios e uma base de desenho para a melhor
solução dos isolantes térmicos e acústicos, solucionando encontros de
isolamento na fachada onde tem presença de espaços vazios, pilares e
lajes, proporcionando a máxima redução dos pontos térmicos e com o
uso de câmaras de ar ventiladas e barreira de vapor, consequentemente
reduzindo o risco de condensações.
Identificar os principais problemas de umidade, suas causas e a
patologia que se pode encontrar no Mercado Público de Zamora, foi
de grande importância neste trabalho para poder escolher a linha de
intervenção mais adequada, respeitosa com o imóvel e mais eficiente
para que este espaço possa continuar com o seu uso.

5 BIBLIOGRAFIA
Ayuntamiento de Zamora, Sector de Urbanismo. Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico Artístico de Zamora, 2000.
Asociacíon Ibérica de Poliestireno Extruído. Disponível em: <http://
www.aipex.es/poli_desc_es.php?s=5>. Acesso em: 5 ago. 2015.
Ayuntamiento de Andalucía, Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.
Disponível
em:
<http://www.iaph.es/web/canales/
proyectosantocristo/proyecto_conservacion/estudios/contenido/210213_
levantamiento_planimetrico.html>. Acesso em: 10 ago. 2017.
BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução Plínio Dentzien. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 258 p.
BRAUDEL, F. Os Jogos das Trocas: Civilização material, economia e
capitalismo, séculos XV-XVIII, tomo 2. Tradução Maria Antonieta Magalhães
Godinho. Lisboa: Cosmos, 1985. 628 p. (Coleção Rumos do Mundo)
BARBERO, J. M. Passivhaus: puentes térmicos. 2014 Disponível em:
<https://jm3studio.com/passivhaus-puentes-termicos/>. Acesso em: 10
ago. 2017.

389

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE: Ahorro de
energia. 2013. Disponível em: <http://download.rockwool.es/media/84689/
db_he_septiembre_2013.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017.
CHIGNE, N. Diseño de un centro cultural en la cuidad de Trujillo, orientado
a mejorar el confort térmico en las actividades de los estudiantes, en base al
diseño de la envolvente térmica. 2014. Disponível em: <http://repositorio.
upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/6377/Gordillo%20Chigne%2C%20
Neiser%20Franck.pdf ?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 ago.
2017.
DI MÉO, G. (1995) Patrimoine et territoire: une parenté conceptuelle In:
Espaces et Sociétés, Paris: Édition L’Harmattan, n. 78.
DEGRÉMONT, I. (1996) Patrimoine et amenagement – etude geographique
d’um outil d’amenagement. These de Doctorat Geographie-amenagement,
Université de Pau et des Pays de L’Adour (IRSAM/SET), Pau, France.
FERNÁNDEZ, S. Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en
el cálculo tradicional de estructuras de fábrica. Madrid: Instituto Juan De
Herrera: EscuelaTécnica Superior de Arquitectura Madrid, 2004.
GARABITO, J.; MANSO, M.; RODRÍGUEZ, Á.; GARABITO, J.C.;
CALDERÓN, V. Métodos para la limpieza física, química y biológica de
las fábricas de piedra de monumentos históricas: El caso de San Lorenzo
del Real de Burgos. Informes de la Construcción, 2013. Disponível
em:
<http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/
informesdelaconstruccion/article/viewFile/2887/3194>. Acesso em: 10
ago. 2017.
GARCÍA MORALES, S.; COLLADO GÓMEZ, A.; LOPEZ
GONZÁLEZ, L. Metodología de Diagnóstico de Humedades: La inspección
higrotérmica con ayuda instrumental. Madrid, Espanha. PATORREB, 2012.
GARCÍA MORALES, S. Metodología de diagnóstico de humedades de
capilaridad ascendente y de condensación higroscópica, en edificios históricos.
Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 1995.
GARCÍA MORALES, S. La humedad como patología frecuente en la
edificación. Madrid, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid, Servicio de Rehabilitación, 1995.
GONÇALVES, J. R. S. (2005) Ressonância, materialidade e subjetividade: as
culturas como patrimônio. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, Ano
11, N. 23, p. 15-36, jan./jun.
JEUDY, H.-P. Espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
390

MAIA, L A. Mercado de la Vid – Uma envolvente que añade valor. 2015.
250 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Patologia, Perícia e Reabilitação do
Patrimônio, Universidad Europea Madrid, Zamora, 2015.
MORA-FIGUEROA, A. ¿Qué es y para qué sirve un Estudio Geotécnico
en Edificación?. Disponível em: <http://www.gobiernodecanarias.org/
geotecnia/que_es_est_geot.A.Lomoschitz.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017.
VARGAS, H. C. Espaço Terciário: o lugar, a arquitetura e a imagem do
comércio. São Paulo: SENAC, 2001. 336 p
ZAMORAENVERDE, Decadencia del Mercado de Abastos, Disponível
em:
<http://zamoraenverde.blogspot.es/1357724160/decadencia-delmercado-de-abastos/>. Acesso em: 02/07/2017.

391

Capítulo 21
Diretrizes para Intervenção Restaurativa do Edifício do
Século XX, Sede da Antiga Delegacia Fiscal em Goiânia/GO
Dafne M. Mendonça1;
Wanessa Corrêa2;
Salma Saddi W. Paiva3;
Beatriz O. Santana4

1 Introdução
O artigo apresenta o processo de definição de critérios de
intervenção para a Restauração do Edifício da Antiga Delegacia Fiscal
de Goiânia/Go, futura Sede do IPHAN-GO, bem tombado pela
União. A edificação, construída entre os anos de 1936-37, apresenta
materiais e técnicas construtivas, variando entre técnicas vernaculares e
modernas e sucessivas adaptações e ampliações para acolher as funções
que desempenhou, apesar do relativo curto tempo de existência. Em
conformidade com as orientações do “Manual de Elaboração de
Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural”, publicado pelo
Programa Monumenta/IPHAN (2001), desenvolveu-se as etapas que
serão detalhadas nesta seção. No acompanhamento dos trabalhos, a
1 Arquiteta e Urbanista, Mestre em Conservação e Restauro; IPHAN-GO; e-mail:
dafne.mendonca@iphan.gov.br
2 Arquiteta e Urbanista, Mestre em Construção Civil; IPHAN-GO; e-mail: wanessa.
correa@iphan.gov.br
3 Historiadora; Superintendente do IPHAN-GO; e-mail: salma.saddi@iphan.gov.br
4 Arquiteta e Urbanista, Mestre em Gestão do Patrimônio Cultural; IPHAN-GO;
e-mail: beatriz.santana@iphan.gov.br
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pesquisa iconográfica, somada aos dados obtidos pelas prospecções
arquitetônicas trouxeram informações fundamentais para a definição
dos critérios de intervenção no bem.
Para a proposição de intervenções em bem tombado ou inserido
em áreas tombadas, devem ser elaboradas três etapas: “Identificação
e Conhecimento do Bem”, “Diagnóstico de Patologias” e “Proposta
de Intervenção”. Assim, na etapa de “Identificação e Conhecimento
do Bem” são abordados os aspectos históricos, artísticos, formais
e técnico-construtivos. A importância desta etapa evidencia-se em
virtude de ser um conjunto básico de informações a respeito da
edificação, permitindo análises sobre o seu significado atual e ao
longo do tempo, de sua constituição, processos construtivos, partido,
proporções volumétricas e valores pelos quais foi reconhecida
como patrimônio cultural ou parte integrante dele. O objetivo é o
conhecimento detalhado do bem cultural, indispensável à proposição
de soluções adequadas para a intervenção. Estas análises são possíveis
por meio das subetapas: pesquisa histórica, levantamento físico e
cadastral, análise tipológica e prospecções. Além disso, esta etapa é
responsável pela qualidade das etapas subsequentes e indispensável
às análises posteriores da edificação (ARIMATÉIA; LEAL, 2014).
O “Diagnóstico de Patologias” é a etapa de consolidação
dos estudos e pesquisas anteriormente realizados, na medida em
que complementa o conhecimento do objeto, analisando de forma
pormenorizada os seus principais danos. Compreende as subetapas
de mapeamento de danos, que representa graficamente os danos
identificados por meio de levantamento de campo, relacionando-os
aos seus agentes e causas; a análise do estado de conservação, realizada
após a identificação e mapeamento dos danos; além de ensaios e testes
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necessários, tais como testes de granulometria de reboco ou outros
similares, quando necessários. (ARIMATÉIA; LEAL, 2014).
Baseada nas duas primeiras etapas é elaborada a “Proposta
de Intervenção” que compreende o conjunto de ações necessárias
que irão direcionar a intervenção para a recuperação da edificação,
determinando as soluções, procedimentos de execução, conceituação,
e até proposta de novos usos. (ARIMATÉIA; LEAL, 2014).
As diretrizes para o projeto de restauração foram estabelecidas
pela equipe técnica do IPHAN/GO, com orientação da área central
(DEPAM/IPHAN), e sintetizadas no Projeto Básico para a contratação
do projeto executivo e dos complementares. Por meio de licitação
pública, o escritório contratado para desenvolver o certame foi o
Arimatéia e Floresta Arquitetura, sediado em Belo Horizonte/MG.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Formação de Goiânia
A implantação de Goiânia ocorreu entre os anos de 1933 e
1942, na Era Vargas (Prefeitura Municipal, 1994). Ela substitui a antiga
capital – a cidade de Goiás – que apresenta características das demais
cidades coloniais brasileiras. O decreto de transferência da capital para
a nova cidade é de 1937, porém a solenidade de transferência ocorre
somente em 1942. Em um contexto de ocupação do interior do país
com novas cidades, Goiânia torna-se uma cidade estratégica devido
a sua localização centralizada no território (CASTRO, 1943, p.31-
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34; MONBEIG, 1948, p. 737-739). A cidade planejada é um projeto
ambicioso, idealizado pelo arquiteto e urbanista Attílio Correa Lima, de
criar uma capital moderna no estado de Goiás (IPHAN, 2010).
Um dos aspectos fundamentais do projeto urbano da cidade de
Goiânia é o privilégio dado ao sistema viário, adotando um novo modelo
de disposição radial. Tudo o que era considerado como urbanismo
moderno no período de implantação da capital está contido no plano
da nova cidade: as ruas largas, algumas formando alamedas, tal como a
Avenida Goiás; o destaque ao local do poder público no traçado, através
da criação da Praça Cívica no ponto central – em detrimento do antigo
enfoque das vilas coloniais, centrado na igreja; a divisão dos distintos
usos em zonas, formando diferentes setores, a exemplo do industrial e
do residencial, além das grandes áreas verdes e parques integrados ao
traçado, para melhorar as condições de salubridade da cidade para os
habitantes, conforme era recomendado pelos sanitaristas do período.
No entanto, o plano urbano, apesar de conter largas avenidas,
apresenta escala urbana geral modesta, que se reflete na dimensão de
demais vias, nas quadras e nos lotes. A implantação geral dos edifícios
segue as diretrizes adotadas então no período em outras cidades novas
e novos bairros, ou seja, edifícios comerciais junto do alinhamento
e edifícios residenciais com recuos frontal e laterais. Durante o
processo de ocupação de Goiânia é perceptível que há um esmero nas
especificações para as novas construções e diretrizes para os materiais
construtivos e de acabamento, determinando através dos Códigos de
Edificações. Fica claro nesses documentos a intenção de criar uma
imagem de capital “moderna”, no sentido de se opor as características
tradicionais apresentadas pelas antigas cidades do estado.
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Todos os projetos para construção ou
reconstrução, acréscimos ou modificações, desde
que interessem o aspecto externo dos edifícios,
serão submetidos à aprovação da Prefeitura, a fim
de serem examinados sob o ponto de vista estético,
considerados isoladamente ou em conjunto com
as construções no logradouro e com os aspectos
panorâmicos que possam interessar. (Código de
Edificações Município de Goiânia, Decreto Lei no
574, 1947, p.31-32).

A Praça Cívica é o elemento central e articulador do traçado
urbano de Goiânia, pois é dela que irradiam as três principais avenidas,
tornando-se o ponto focal e mais marcante. Sua concepção é moderna,
ao concentrar no coração da nova capital o seu centro administrativo,
formado pelo conjunto de edifícios de uso público, com área livre
generosa para a realização de grandes eventos e congregações populares.
Em Goiânia os edifícios construídos ao longo das primeiras
décadas procuram mimetizar as arquiteturas consideradas modernas
na época, entre elas, está o Art Déco, termo cunhado na década de
1960 (HILLIER, 1968) para tipificar um conjunto de edifícios de
características similares que buscam exprimir a velocidade, através
de formas aerodinâmicas, assim como o exótico e o imaginário da
era da máquina, através de formas geométricas. Como acontece em
outras cidades do país neste período, esta arquitetura é encontrada
especialmente nos edifícios oficiais do poder público e outras edificações
imponentes, assim como as de uso comercial.
Os edifícios institucionais e principais equipamentos públicos
seguem características da arquitetura oficial então em voga no país no
período (SEGAWA, 2002). Como exemplares dessa inspiração em
Goiânia podem ser citados o edifício do Grande Hotel, na Avenida
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Goiás, o Palácio do Governo e da Secretaria-Geral, obras executadas
ainda sob orientação de Attílio Corrêa Lima, os demais edifícios que se
situam na Praça Cívica, além do Teatro, a Escola Técnica de Goiânia, a
Estação Ferroviária, assim como o coreto, o relógio e outros elementos
arquitetônicos.
São tombados em Goiânia pelo IPHAN, desde 2003, tanto a
estrutura viária remanescente do plano urbanístico do arquiteto Attílio
Corrêa Lima, como alguns dos componentes edificados e elementos
decorativos Art Déco, acrescida de trecho pré-existente da primitiva
vila e cidade de Campinas, atual bairro de mesmo nome, cuja história
se entrelaça com o do surgimento da capital.
QUADRO 1 – Praça Cívica e o conjunto de edifícios de uso público
originários da fundação da cidade, localizados no Setor Central, tombados
pela União.

Fonte: Acervo Museu Imagem e Som/Goiânia - MIS
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QUADRO 1 – Praça Cívica e o Conjunto de edifícios de uso público
originários da fundação da cidade, localizados no Setor Central, tombados
pela União. (Continuação)

Fonte: Acervo Museu Imagem e Som/Goiânia – MIS

Dentre os bens tombados está o edifício que abrigou a
Delegacia Fiscal e que passará a ser a nova sede do IPHAN-GO (figuras
1, 2 e 3), Casa do Patrimônio. O edifício tem três frentes, sendo que a
principal, por estar nela o acesso, volta-se para a Praça Cívica e duas
laterais voltadas para a Avenida Goiás e Avenida Araguaia. A edificação
apresenta elementos art déco, atestado pelo decorativismo dos gradis
em ferro fundido, o jogo volumétrico na fachada principal, a simetria
axial e por ressaltar a sua posição de esquina através da forma que
apresenta. De acordo com o livro resultante do Dossiê de Tombamento
(2010) o início da obra da edificação se deu em dezembro de 1936 e a
inauguração ocorreu em abril de 1937.

2.2 Relação com o entorno da Antiga Delegacia Fiscal
Considerando que grande parte do conjunto da arquitetura
oficial tombado em Goiânia, localiza-se nas cercanias do edifício
em tela, especialmente na Praça Cívica (quadro 1), a restauração
398

da edificação da Antiga Delegacia Fiscal não deixa de ter um papel
importante na área como exemplar significativo de procedimentos
restaurativos a serem desempenhados nos demais edifícios. Vizinho ao
edifício que será a nova Sede do IPHAN/GO, na outra quadra que
faz a transição da Praça Cívica com a Avenida Goiás, está o edifício
do Tribunal Regional Eleitoral, também tombado, e que apresenta
familiaridade com o edifício da Antiga Delegacia Fiscal quanto à forma
de implantação e relação com o lote (quadro 1). Entre os dois edifícios,
nos canteiros da Avenida Goiás, estão a Torre de Relógio com espelhos
d´água, e o Coreto, bens também tombados pela União.
O Edifício da Antiga Delegacia Fiscal, foi cedido pela União
em abril de 2014, para abrigar a sede da Superintendência do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Goiás. A
fim de adequá-lo à instalação do referido Instituto, e atendendo à sua
demanda, iniciaram-se, os estudos de intervenção, visando não somente
a reordenação do espaço, bem como, enquanto objeto de importância
histórica para a capital goiana, o resgate de seus valores e restauração
de suas características iniciais.
A edificação de aproximadamente 1.682,36 m2, com três frentes,
em posição de cantoneira, apresenta três fachadas com interação visual
direta, sendo voltadas para: a Praça Cívica, Avenida Goiás e Avenida
Araguaia. Seu acesso principal ocorre através da fachada voltada para
a Praça Cívica (Rua 82), havendo um acesso secundário localizado na
ala da Avenida Araguaia. A edificação divide-se em 3 pavimentos: um
porão que ocupa porção Oeste e Sul do edifício, o pavimento térreo e
o segundo pavimento.
É caracterizado por recuos em relação às suas divisas de lote,
sendo que tanto na frontal como nas laterais, o recuo servia para
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abrigar jardins de acesso público. Estes espaços nas fachadas laterais
progressivamente tornaram-se áreas para estacionamento, o que exigiu
a colocação de gradeamento e portão nestes pontos, além de uma laje
de concreto para proteger os veículos, criando uma delimitação clara
entre o que é lote privado e área pública (o passeio). O recuo da fachada
frontal foi o único a manter seu primeiro uso como jardim, apesar
do espaço ter sido modificado para a introdução de uma via interna
em rampa para embarque e desembarque de passageiros. Sendo assim,
tanto a configuração atual do espaço frontal, quanto o desenho dos
canteiros não é parte do projeto inicial do edifício. (quadro 2)
As demais edificações que ocupam o restante da quadra
obedecem a um outro alinhamento, sem recuos, o que pode ter
contribuído ainda mais para o tratamento destas áreas livres como
espaço residual e, como consequência, o seu fechamento. Os diferentes
alinhamentos existentes entre o edifício da Antiga Delegacia Fiscal e
os demais da quadra, fazem com que as edificações imediatamente
vizinhas sejam diretamente participantes dos visuais do edifício. Ou
seja, a empena cega lateral do edifício comercial de 3 pavimentos da
Avenida Goiás, que faz divisa com o edifício da nova sede (e que possui
hoje um mural em grafite), assim como, a placa da escola línguas na
Avenida Araguaia, são elementos que participam atualmente da imagem
do edifício. (quadro 2)
A quadra na qual o edifício se encontra não apresenta edifícios
com grandes alturas, sendo o mais alto com 3 pavimentos. A Avenida
Goiás é um dos eixos principais do plano da cidade proposto por Attílio
Correa Lima, ligando a Praça Cívica a Estação Ferroviária.
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QUADRO 2 – Relação do edifício da Antiga Delegacia Fiscal com o
entorno. Praça Cívica, Hélio Oliveira, 1969, Goiânia – GO.

Fonte: OLIVEIRA, 2008.
QUADRO 2 – Relação do edifício da Antiga Delegacia Fiscal com o
entorno. (Continuação). Perspectiva volumétrica com os sucessivos e visão
aérea, respectivamente

2.3 Histórico da Antiga Delegacia Fiscal, futura Sede IPHAN/
GO
O edifício que passará a ser a nova sede do IPHAN-GO
apresenta elementos art déco, atestado pelo decorativismo, o jogo
volumétrico na fachada principal, a simetria axial e por ressaltar a sua
posição de esquina através da forma que apresenta. De acordo com o
livro resultante do Dossiê de Tombamento (2010) o início da obra da
edificação se deu em dezembro de 1936 e a inauguração ocorreu em
abril de 1937. Originalmente sediou a Delegacia Fiscal, servindo de
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local para que outras instituições públicas também o ocupassem. Nos
anos 1980, torna-se a sede do Ministério da Fazenda – Delegacia de
Administração de Goiás e Tocantins.
A porta do acesso principal é enfatizada pelos pilares circulares
que delimitam o seu contorno, e se destaca por apresentar decoração
com elementos geométricos em ferro nos gradis. Em oposição à
porta principal, as janelas apresentam caráter mais industrial, sendo
praticamente idênticas entre si e sem muito decorativismo, distribuídas
de forma ritmada nas fachadas. A exceção são das cremonas, sendo
identificadas 4 tipos diferentes.
A partir de pesquisa nas imagens históricas existentes no arquivo
do IPHAN-GO e no Museu de Imagem e Som (MIS) de Goiânia, é
possível vislumbrar as mudanças pelas quais passou a volumetria inicial
da edificação. Observando imagens percebe-se que a edificação foi
construída em partes. Nos anos iniciais, 1938 e década de 1940, o seu
volume estava voltado para a Praça Cívica, com apenas a ala central e
parte da ala voltada para a avenida Goiás, sem a ala da Avenida Araguaia
(quadros 2 e 3).
Na década de 1960, Goiânia vivenciou o surgimento de novos
bairros, principalmente localizados nas regiões norte, oeste e leste da
cidade, e o seu crescimento demográfico, que ocorreu de maneira
considerável neste período. Nesse contexto, surge a necessidade de
reorganização da estrutura dos edifícios administrativos, o que justifica
também o início dos acréscimos feitos na antiga Delegacia Fiscal,
momento em que foi prolongada a ala à esquerda do edifício, localizada
na Avenida Araguaia, e foi construída a ala à direita, na Avenida Goiás
(ARIMATÉIA; LEAL, 2014). No quadro 3 é possível observa que elas
foram construídas na década de 1960, conforme imagens do período.
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Com as alas laterais, afirmou-se um pátio central. As alas laterais
acrescentadas ao volume inicial mimetizam o original quanto à altura e
dimensão e ritmo das aberturas.
A pesquisa iconográfica revela que na década de 1970, quando o
local já abrigava o Ministério da Fazenda – Delegacia de Administração
em Goiás, havia um pátio-jardim. Como demonstra a imagem de 1969, a
área livre no centro da edificação permaneceu desta forma na década de
1960. Portanto, o vazio foi sucessivamente ocupado por novos anexos ao
longo das décadas posteriores. Havia áreas ajardinadas na lateral externa
(voltada para as ruas), junto às alas adicionadas (quadro 3).
A imagem mais antiga do edifício data de 1938, na qual é
possível perceber que a escadaria externa para o acesso principal era
diferente do existente atualmente (quadro 3). O telhado era de telhas
cerâmicas do tipo francesa, conforme a imagens da década de 1940.
Ao longo da década de 1950, o edifício mantém estas características. A
triangulação nas águas da cobertura é visível nas fotografias históricas,
especialmente em visadas a partir da Praça Cívica. A base do edifício
era marcada com coloração e/ou material diferente do restante da
edificação. As aberturas e janelas das alas laterais adicionadas pretendem
imitar as existentes, seguindo o mesmo desenho e dimensão. Frisos
horizontais dão destaque aos vãos da fachada voltada para a Praça
Cívica e são inexistentes nas janelas das fachadas laterais, até mesmo no
volume lateral inicial da Av. Goiás. Desta forma, nota-se que houve um
tratamento diferenciado para a fachada principal (voltada para a Praça
Cívica), onde foram adicionados mais elementos e decorativismos.
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Figuras 1 e 2 – Evolução das modificações ao longo dos anos na Antiga
Delegacia Fiscal.
Figura 1 – Edifício da Antiga Delegacia Fiscal na década de 1930

Fonte: Acervo MIS.
Figura 2 – Volumetria inicial Delegacia Fiscal, década 1940 (atribuída),
Goiânia – GO

. Fonte: Acervo MIS/GO.

404

Figuras 3, 4, 5 e 6 – Evolução das modificações ao longo dos anos na Antiga
Delegacia Fiscal. (Continuação)
Figura 3 – Volumetria Delegacia Fiscal em 1969, Goiânia – GO.

Fonte: OLIVEIRA, 2008.
Figura 4 – Volumetria Delegacia Fiscal em 2014, Goiânia – GO.

Fonte: ARIMATÉIA; LEAL, 2014.
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Figura 5

Fonte: Acervo IPHAN/GO.
Figura 6

Fonte: Acervo IPHAN/GO.

Apesar dos poucos registros documentais foi possível propor
uma cronologia da edificação a partir da consulta de imagens e
prospecções arquitetônicas. Este levantamento serviu de base para a
proposta de intervenção e também para a documentação do imóvel:
• 1937 – Imagem mais antiga encontrada da
edificação, portanto a edificação neste ano já estava
construída para servir de sede da Delegacia Fiscal.
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• Abril de 1937 – Inauguração da Delegacia Fiscal
(Fonte: Dossiê de Tombamento/IPHAN, 2010).
• Fim da década de 1940 até 1960 – acréscimo de
área na edificação, prolongamento da ala lateral da
Av. Goiás e criação da ala da Av. Araguaia.
• Década de 1980 – o pátio interno foi ocupado
por novos anexos (segundo registros orais).
Provavelmente na ocasião a edificação teve
alteração de todo o piso, cobertura e nova pintura,
assim como o fechamento do hall com bancadas
e vidro.
• Década de 1980 – a edificação muda de uso
e torna-se a sede do Ministério da Fazenda –
Delegacia de Administração de Goiás e Tocantins.
Provavelmente para se adequar ao novo uso os
anexos, o subsolo e as demais alterações foram
realizadas.
• 2008 – a edificação possui pintura externa
bicolor, diferente da atual.
• 2014 – contratação do projeto para a
restauração da edificação, para abrigar a sede da
Superintendência do IPHAN em Goiás.
(Fonte: Pesquisa Histórica, ARIMATÉIA; LEAL,
2014)
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3 DIRETRIZES/CONDICIONANTES DE PROJETO DE
RESTAURAÇÃO
A Sede do IPHAN-GO pretende não apenas abrigar as funções
administrativas, mas também servir a comunidade com espaços
destinados ao atendimento ao público e para eventos relacionados à
difusão dos significados do patrimônio cultural do estado de Goiás.
O projeto elaborado buscou tanto o restauro do edifício preexistente
e a reabilitação de suas áreas livres externas, como a proposta de
construção de um novo anexo contemporâneo no pátio recuperado.
Considerando tratar-se de espaço para abrigar a recepção e
atividades ao público e possibilitar o trabalho técnico e administrativo,
as atividades no interior da edificação obedecem a uma setorização que
define locais mais restritos e mais acessíveis. Desta forma, o novo anexo,
o pátio e o pavimento térreo do edifício são destinados às atividades
que possam receber o público, e o segundo pavimento para as áreas de
uso mais restrito (setor administrativo e setor técnico).
Os edifícios que foram progressivamente ocupando a área
do pátio do bem tombado foram removidos por serem considerados
espúrios, de modo a recuperar a tipologia e agregar valor à preexistência
com a reintegração desta área livre. Os únicos anexos posteriores ao
volume inicial que foram mantidos são as alas laterais adicionadas na
década de 1960 junto à Avenida Goiás e à Avenida Araguaia, pois apesar
de não serem partes do edifício inicial, o prolongamento do volume no
terreno era latente no edifício inicial e foi valorado no ato do tombamento.
Como se trata de áreas adicionadas, mas que externamente procuram
mimetizar a preexistência, internamente buscou-se alternativas para
tornar visível não se tratar do volume inicial. Isto foi obtido através do
tratamento dessas áreas como “caixas vazias”, ou seja, grandes salões
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com poucas compartimentações, com o uso de transparência, de forma
a se estabelecer uma oposição a compartimentação presente no volume
inicial, cujo sistema construtivo é a alvenaria estrutural, com apenas a
área do hall de acesso em pilar/laje.
Na relação do novo anexo com a preexistência buscou-se o
diálogo, no sentido do novo a ser construído apresentar uma linguagem
contemporânea, mas que não agrida o edifício existente, seja pela
volumetria, aspectos formais e gabarito de altura. O resgate do pátio
e sua ressignificação como elemento de ligação e articulação entre a
preexistência e o novo edifício, transforma este local como ponto de
encontro e convivência (quadro 4).
QUADRO 4 – Síntese da Intervenção proposta na Antiga Delegacia Fiscal.

Fonte: Acervo IPHAN/GO.

Com isso, são estabelecidos três níveis de intervenção, ilustrados
no quadro 5:
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NÍVEL 1 – Mínima Intervenção: para o
bloco da década de 1930, onde se mantém
a compartimentação existente e o sistema
construtivo encontrado (pilar/laje no hall frontal e
alvenaria autoportante), é recuperada a cobertura
em telha cerâmica do tipo francesa.
NÍVEL 2 – Intervenção intermediária: para as
alas laterais expandidas na década de 1960, onde
se mantém a volumetria externa e no interior, se
exclui ao máximo a compartimentação de modo
a propiciar grandes vãos (“caixas vazias”). A
cobertura é em telha metálica para estes blocos.
NÍVEL 3 – Anexo contemporâneo: novo bloco
aos fundos do pátio que interliga à preexistência
e não a extrapola em altura. Bloco em estrutura
metálica e vidro com acesso próprio pela Av.
Araguaia.
Figuras 7 e 8 – Níveis de intervenção no restauro da Antiga Delegacia
Fiscal.
Figura 7

Fonte: Acervo IPHAN/GO.
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Figura 8

Fonte: Acervo IPHAN/GO.
Figuras 9 e 10 – Níveis de intervenção no restauro da Antiga Delegacia
Fiscal. (Continuação)
Figura 9

Fonte: Acervo IPHAN/GO.
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Figura 10

Fonte: Acervo IPHAN/GO.

3 CONCLUSÃO
Para condicionar e balizar os conceitos da proposta de
restauração da Antiga Delegacia Fiscal, bem tombado pela União
em Goiânia/GO, foram determinantes considerar os aspectos
valorados no ato do tombamento, a leitura tipológica do edifício e as
informações obtidas a partir da prospecção arquitetônica e pesquisa
iconográfica e icnográfica.
Construída em alvenaria de tijolos, com lajes em argamassa
armada e telhado cerâmico encoberto por platibanda, a edificação
inicial passou por transformações ao longo dos anos que buscaram
ampliar sua área útil. A proposta de restauração procura enfatizar e
resgatar os aspectos mais positivos do edifício e dar a ele um novo uso,
compatível com a sua importância para a memória e história da cidade,
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através da restauração da preexistência com o regaste do edifício pátio
e criação de novo anexo para funções culturais.
Com isso, são estabelecidos três níveis de intervenção: NIVEL
1 – Mínima intervenção, para o bloco da década de 1930; NÍVEL 2 –
intervenção intermediária para as alas laterais expandidas na década de
1960 e NIVEL 3 – criação de novo anexo contemporâneo que interliga
os blocos preexistentes e recria o pátio central. No nível 1, a partir dos
dados obtidos na leitura tipológica por meio das fotografias históricas
do edifício, se fez a decisão projetual de eliminar os anexos espúrios, que
ocupavam e descaracterizavam o pátio central. O bloco da década de
1930 recebe tratamento diferenciado, afirmando sua técnica construtiva
mista, entre pilar/laje e alvenarias estruturais, buscando manter a sua
compartimentação inicial e restaurar materiais existentes. No nível 2 as
alas laterais são entendidas como expansões já latentes no volume inicial
e, por isso, valoradas no Dossiê de Tombamento, portanto mantidas.
Porém, internamente, por apresentarem sistema construtivo de pilar/
laje, optou-se por tratar as alas como “caixas vazias”, priorizando a
mínima compartimentação, reforçando a oposição com o volume da
década de 1930. No nível 3 a introdução de um anexo contemporâneo,
respeita a historicidade da volumetria existente, ao mesmo tempo que
se marca como novo volume agregado a preexistência, através do uso
de vidro e aço como materialização de sua volumetria.
Neste sentido, o conceito da restauração adotada na Antiga
Delegacia Fiscal de Goiânia visa resgatar os aspectos fundamentais
do edifício em sua concepção, ao mesmo tempo em que considera
a sua volumetria inicial latente de edifício pátio. A volumetria
assimétrica inicial, sendo mais longa na porção voltada para Av. Goiás,
é encontrada também no edifício vizinho (antigo Juízo Eleitoral) que
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é seu espelho, sendo uma forma de relação com o lote diferenciadora
para estes bens em Goiânia e evidenciada através da cobertura. O
sistema construtivo é elemento de relevância para a arquitetura local,
pois transita entre técnicas e possibilidades disponíveis no local. Neste
sentido, a intervenção visa valorizá-la, tornando as diferentes técnicas
perceptíveis no interior do edifício.
Por fim, as diferentes abordagens em cada um dos três níveis
de intervenção consideram a própria dinâmica do bem tombado, ao
mesmo tempo em que o potencializa como um todo para os novos
usos e funções.
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Capítulo 22
Arquitetura Doméstica Urbana do Período Colonial em
Minas Gerais, Brasil1
Elio Moroni Filho 2

1 Introdução
No conjunto arquitetônico e urbanístico do município de
Mariana (Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil), observa-se a
degradação e a destruição deliberada do patrimônio cultural (bens
imóveis) elaborado nos séculos XVIII e XIX, apesar desse conjunto
ser tombado, em nível federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN. Essa situação agrava-se se se focalizam as
edificações denominadas arquitetura popular (vernácula), cuja presença
na Lista de Bens Tombados pelo IPHAN, para a Unidade Federativa
Minas Gerais, é quase nula (BRASIL, Ministério da Cultura, Instituto...,
2015); e que são alvos de abandono e descaracterização, tendo, por
exemplo, paredes de adobe e pau a pique e telhas coloniais substituídas
por alvenaria de tijolos e coberturas de zinco, mesmo quando as
edificações ainda se encontram plenamente capazes de cumprir as

1 Trabalho aprovado no I Simpósio Internacional de Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade (Brasil, 2017); II Congresso Histórico Internacional – As Cidades
na História (Portugal, 2017); XII Congresso Internacional sobre Patologia e
Reabilitação de Estruturas (Portugal, 2016)
2 Pós-doutorado em História da Arte (em andamento); Grupo de Pesquisa Cidade,
Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica; Grupo de Pesquisa Arte
e Patrimônio Cultural na América Latina; Departamento de História da Arte,
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; e-mail: moronifilho@hotmail.
com.br
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funções para as quais foram pensadas e construídas. Somando-se a
essa situação, a literatura científica brasileira sobre arquitetura popular
– sobretudo, arquitetura doméstica colonial – é ainda incipiente.
Este trabalho pretende ampliar o conhecimento sobre a arquitetura
popular colonial brasileira, podendo contribuir para sua preservação.
Especificamente, descrevem-se patologias de edificação em pau a pique
e adobe no município de Mariana, Minas Gerais.

2 REVISÃO DE LITERATURA
Entende-se por arquitetura popular aquela que exclui a
arquitetura realizada para as elites – denominada erudita – e a dos
excluídos, em que, atualmente, tem-se usado o termo favela e outros
termos semelhantes. O termo popular possui origem na palavra
latina populus, que designava as camadas intermediárias da população,
excluindo o conjunto dos cidadãos mais privilegiados (a quem
estava reservada a representação no senado) e, também os menos
afortunados, os despossuídos. Em seu sentido mais direto, o termo
popular significa aquilo que é próprio das camadas intermediárias
da população (WEIMER, 2012, p. xl). Nessa direção, classificase como arquitetura popular aquela produzida por elementos não
especializados, como os próprios usuários, ou construtores de ofício
com formação escassa e predominantemente empírica (SILVA, 1994,
p. 138). A literatura especializada brasileira ainda reserva pouca
atenção à arquitetura popular. Relativamente a essa arquitetura,
existe uma bibliografia fundamental, apontando para a origem e as
características da casa brasileira (TEIXEIRA, 2008). No presente, num
momento de retomada da historicidade nas cidades e na arquitetura
– com ênfase na diversidade cultural – são elaborados estudos que
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investigam a arquitetura popular como elemento de expressão das
diversas correntes imigratórias que formaram a sociedade brasileira.
Constituem exemplos dessa tendência: o estudo sobre arquitetura da
colônia alemã-bucovina no Paraná (HENNING, 2007); a investigação
a respeito dos métodos construtivos das edificações de imigrantes
japoneses em Registro, no Estado de São Paulo (GONÇALVES,
2008); a pesquisa sobre a configuração urbana e arquitetônica das
antigas comunidades formadas por imigrantes italianos em Santa
Catarina (VIEIRA, 2008). Ainda pode ser citado o trabalho que
investigou a formação da vila operaria de imigrantes italianos em
Galópolis, em Caxias do Sul – Rio Grande do Sul (MILANO, 2010).
Bosenbecker (2011) realizou pesquisa sobre a contribuição dos
imigrantes pomeranos para a arquitetura da Serra dos Tapes, no Rio
Grande do Sul. No que diz respeito à arquitetura colonial mineira,
Silva investigou a preservação do patrimônio edificado em Ouro
Preto e Mariana, a partir de material original produzido durante a
realização do Inventário de Bens Imóveis em Sítios Urbanos – INBISU naquelas cidades (SILVA, 2005). Faria descreveu a influência
africana na arquitetura de terra de Minas Gerais (FARIA, 2011). São
escassos trabalhos específicos sobre o patrimônio edificado popular
urbano de cidades mineiras do período colonial, apontando para
a necessidade de estudos sobre o inventário e a preservação das
edificações tradicionais populares.

2.1 Arquitetura em terra
Se há necessidade de estudos cujo foco seja o inventário e a
preservação da arquitetura popular do período colonial no Brasil,
também se faz necessária a continuidade de investigações sobre a
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origem da arquitetura em terra nesse país, pois não existe consenso
entre os pesquisadores que se dedicam a este assunto. Nas linhas
abaixo, não se pretende tomar o partido de um ou de outro autor, mas
mostrar, em nível de pesquisa exploratória, o debate sobre esta questão
no Brasil. Em seu trabalho sobre a influência africana na arquitetura
em terra em Minas Gerais, Faria (2011) recorre, entre outras fontes,
aos relatos e pinturas dos viajantes europeus que visitaram a África
Ocidental e o Brasil no século XIX, revelando que a técnica do pau a
pique superou a do adobe, na construção da moradia escrava no Brasil,
tendo também predominado na costa da África Ocidental – região de
origem de parte do contingente de africanos levados como escravos
para Minas Gerais –, conjecturando que o emprego maciço dessa
técnica nas moradias escravas esteja mais conectado à África Ocidental
do que a Portugal, assim como o emprego da taipa está mais ligado a
Portugal do que à África. Diferentes são os achados de outro estudo,
que atribui aos indígenas do litoral sul do Brasil a técnica do pau a pique
empregada nas casas de imigrantes açorianos na Capitania de Santa
Catarina (CONCEIÇÃO, 2012). Numa outra direção, Lopes e seus
colaboradores (2013) excluem a contribuição de africanos e indígenas
para a arquitetura em terra, afirmando que a arquitetura em terra chegou
ao Brasil, durante a colonização, trazida pelos primeiros colonizadores
portugueses, destacando-se o adobe, a taipa de pilão e taipa de mão
ou pau a pique. Ainda foram localizados estudos que afirmam que
as técnicas construtivas, que utilizavam a terra como matéria-prima
para elevação de alvenarias e de outros elementos construtivos, eram
conhecidas por todas as culturas componentes durante o início da
colonização brasileira – portuguesa, africana e ameríndia. (PISANI,
2004).
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2.2 Patologias da arquitetura em terra
A inexistência de concordância a respeito da introdução da
arquitetura em terra no Brasil contrasta com a unanimidade atribuída
por pesquisadores brasileiros e portugueses ao conhecimento das
patologias da arquitetura em terra, para a definição de ações de
preservação de edifícios que utilizam as técnicas do adobe, pau a
pique e taipa de pilão. Esta seção apresenta breve síntese de pesquisas
realizadas nessa área durante os últimos dez anos, principalmente no
Brasil. Pisani (2004) descreve as técnicas construtivas que empregam a
terra como matéria-prima na arquitetura colonial brasileira, notando a
utilização de grandes beirais na arquitetura colonial de taipa de pilão,
como proteção contra a formação de sulcos deixados pelo escoamento
de águas pluviais. Varum e seus colaboradores (2005) relatam as
patologias de edificações em adobe na região de Aveiro (Portugal),
concluindo que a deterioração do adobe deve-se principalmente à ação
da água, potencializada pela falta de manutenção dos elementos de
proteção (elementos de drenagem, revestimentos de coberturas e de
paredes). Eijk (2005) investiga a degradação de diferentes tipos de taipa
sob a ação da água, destacando as patologias mais comuns: erosão,
fissuras, desplacamento, eflorescência, degradação biológica, absorção
e condensação. Olender (2006) analisa as patologias encontradas em
edifícios que empregam a técnica artesanal do pau a pique, nos Estados
de Minas Gerais e Rio de Janeiro, classificando as anomalias em três
tipos: patologias de estrutura, causadas pela perda de peças da estrutura
autônoma de madeira e dos vínculos de amarração; patologias de
umidade, causadas pela infiltração descendente e pela presença de
água no reboco; patologias de materiais, causadas pelo movimento
de retração e expansão do barro e pelo fogo. Veado (2008) descreve
manifestações patológicas nos revestimentos externos de argamassa
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em paredes de adobe, pau a pique e taipa de pilão em edificações dos
séculos XVIII e XIX, em Minas Gerais, afirmando a contribuição
do conhecimento das anomalias construtivas para intervenções de
restauro, indicando procedimentos para o reparo de eflorescências,
bolores, deslocamentos e fissuras. Figueiredo et al. (2011) investigam as
patologias de edifícios remanescentes dos séculos XVIII e XIX em São
Luís do Maranhão (nordeste do Brasil), destacando: excesso de veículos
em áreas históricas, causando vibrações na estrutura dos imóveis;
pavimentos danificados por agentes biológicos (cupins); infiltração de
águas pluviais em coberturas, devido ao aparecimento de vegetação
em telhas e beirais, dificultando o escoamento e provocando quebra
e desagregação desses materiais; alta umidade relativa do ar e longa
duração do período chuvoso, que aceleram a deterioração e a perda
de alguns imóveis; inexistência de ações de conservação preventiva.
Barbosa e seus colaboradores (2011) estudam patologias de edificações
em pau a pique na cidade de São Luiz do Paraitinga (Sudeste do
Brasil), destacando anomalias causadas por microrganismos (fungos
e cupins) associados à umidade do solo, no período anterior a uma
enchente ocorrida em 2010, e anomalias (deterioração de componentes
de madeira e bambu) causadas pela umidade do período posterior a
enchente. Rezende (2012) elabora um roteiro para a reconstituição de
taipas históricas na cidade de Tiradentes (Minas Gerais), apontando
a relevância do diagnóstico das patologias construtivas, que permite
o conhecimento da composição da taipa e dos agentes degradantes,
permitindo a recomposição dessa técnica construtiva em edifícios
do século XVIII. Esta revisão de literatura permite constatar que há
produção científica sobre patologias construtivas da arquitetura em
terra no Brasil, mas inexistem referências específicas sobre a arquitetura
em terra no município de Mariana, apesar da relevância do conjunto
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arquitetônico e urbanístico desse município para a história do Ciclo do
Ouro e da arquitetura colonial brasileira.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA
O conjunto arquitetônico e urbanístico de Mariana possui
tombamento federal, desde 1938 (BRASIL, Ministério da Cultura,
Programa Monumenta, 2005). Possuem tombamento municipal
os núcleos históricos urbanos dos Distritos de Camargos (2004),
Furquim (2005), Santa Rita Durão (2009), Monsenhor Horta (2010)
e Padre Viegas (2010) (Brasil, Minas Gerais, Mariana, Prefeitura
Municipal de Mariana, Conselho..., 2016). Entretanto, a identificação
de edificações em terra, construídas na área de investigação, não pode
ser fundamentada exclusivamente na documentação oficial disponível
no IPHAN e na prefeitura municipal de Mariana. Tome-se, como
exemplo, o edifício documentado na Figura 1, localizado no Distrito
de Cachoeira do Brumado, que não consta dos inventários federais e
municipais referentes ao município de Mariana. Essa edificação em
pau a pique e adobe é “invisível” para os pesquisadores que se atêm
exclusivamente aos documentos oficiais e à literatura especializada
disponível no presente. Considerou-se a pesquisa exploratória como
o delineamento mais adequado para se preencher a lacuna das fontes
documentais e bibliográficas, pois esse tipo de pesquisa tem por
finalidade oferecer visão geral a respeito de determinado fato, sendo
realizada quando o tema é pouco explorado (GIL, 2008, p. 27).
Utilizaram-se a fotografia documental (OLIVEIRA, 2008, p. 51) e a
observação direta como principais procedimentos de coleta de dados.
A pesquisa exploratória foi realizada no período de janeiro de 2014 a
julho de 2015, tendo sido visitados a cidade de Mariana e seus Distritos
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Cachoeira do Brumado, Furquim, Monsenhor Horta e Padre Viegas,
além do Subdistrito de Bento Rodrigues. As ruas dessas localidades
foram percorridas a pé, sendo que a interação com os habitantes locais
se mostrou relevante para o trabalho de campo, pois eles indicaram a
localização de construções em terra. O registro fotográfico foi realizado
com câmera digital reflex de objetiva simples. A pesquisa exploratória
deu origem ao total de 2.615 registros fotográficos digitais, cuja seleção
obedeceu aos critérios de definição, contraste e profundidade de campo
(OLIVEIRA, 2008, p. 59).

4 RESULTADOS
A origem de Mariana está associada à exploração do ouro pela
bandeira comandada pelo coronel Salvador Fernandes Furtado de
Mendonça, que se fixou à margem de um ribeirão onde fundou, em
1696, o Arraial do Ribeirão do Carmo, em homenagem ao dia de Nossa
Senhora do Carmo. O ouro, encontrado inicialmente no Ribeirão do
Carmo, transformou o arraial em um dos principais fornecedores desse
minério para Portugal (BRASIL, Ministério da Cultura, Instituto...,
2016). Em 1711, o arraial foi elevado à vila e, em 23 de abril de 1745,
Dom João V elevou a vila à categoria de cidade, dando-lhe o nome de
Mariana em homenagem a sua esposa, Maria Ana d’Áustria (JORGE,
2006, p. 162). Na segunda metade do século XVIII, surgiram os edifícios
institucionais e, ao final daquele século, todo o seu acervo arquitetônico
estava constituído (BRASIL, Ministério da Cultura, Instituto..., 2016).
No que diz respeito às técnicas e aos materiais construtivos, o acervo
arquitetônico de Mariana e de seus Distritos – quase tão antigos quanto
o núcleo urbano original – é constituído por construções em terra e
construções em alvenaria de pedra. Esta seção trata das construções
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em terra, evidenciando a degradação e o abandono de edificações
residenciais em adobe e pau a pique, sobretudo nos Distritos de Mariana,
pouco visitados pelos turistas e pouco conhecidos dos pesquisadores
que se dedicam ao estudo do patrimônio arquitetônico do período
colonial em Minas Gerais.

4.1 Tipologias
Observou-se a existência de moradias de porta e janela (uma
porta e uma janela); meia-morada (duas janelas); ¾ de morada (três
janelas); morada inteira (porta central com duas janelas de cada lado);
morada e meia (uma porta com cinco ou mais janelas). Também
foram encontrados sobrados e solares, que não possuem caráter
eminentemente popular e, por isso, não fazem parte desta pesquisa.
Essa tipologia é descrita, com maior nível de detalhe, por Figueiredo et
al. (2011) e Weimer (2012). Ao pesquisador – muitas vezes confundido
com “funcionário do IPHAN” – não foi permitido o acesso ao interior
da maioria das moradias fotografadas.

4.2 Materiais e técnicas construtivas
Foram observadas construções em pau a pique e construções
em adobe. Parece ter sido usual, entre os construtores anônimos, a
combinação de diferentes técnicas na mesma edificação, exemplificada
na Figura 1 – neste caso, paredes de pau a pique e adobe na mesma
edificação. A figura 1 (A, B, C, D, E) documenta exemplar de construção
em pau a pique existente no Distrito Cachoeira do Brumado, no
município de Mariana. O pau a pique é a técnica que consiste em tomar
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troncos e galhos de madeira retos, que numa das extremidades são
fincados no chão e na extremidade superior são fixados a um suporte
horizontal – normalmente vigas que servem de suporte para a estrutura
do telhado. Trata-se, por assim dizer, de uma grade de madeira cujas
frestas são preenchidas por barro. Essa técnica pode apresentar uma
variante na qual a madeira, em lugar de ser fincada no chão, apoia-se
sobre um baldrame. (WEIMER, 2012, p. 235, 236). Porém, a figura
1B mostra que o construtor anônimo encontrou outra solução: os
paus apoiam-se diretamente sobre o fundamento de pedra, sem a
existência de baldrame ou galhos fincados no chão. Observou-se que
os esteios também se apoiam na fundação de pedra (figura 1B, setas).
As áreas tracejadas da figura 1C mostram o padrão de amarração
das varas aos paus da trama, sendo diferente daquele registrado por
Sylvio de Vasconcellos (1979, p. 47) em seu trabalho sobre sistemas
construtivos da arquitetura brasileira, mas similar ao documentado por
Olender (2006, p. 57-58) em pesquisa mais recente. A casa – que está
abandonada – não possui instalações elétricas e hidráulicas, bem como
cômodos destinados a higiene pessoal (banheiros). O teto é de esteira
(hastes entrelaçadas de taquara) e as janelas não possuem vidraças.
A cozinha, cuja parede externa está parcialmente documentada
na Figura 1D, é de construção mista de adobes (blocos de barros
produzidos manualmente, preenchendo com barro os moldes e secos
ao ar livre) e o que parecem ser blocos de barro – se a terra úmida foi
compactada numa prensa manual ou mecânica – ou tijolos crus – se
esses componentes foram produzidos numa olaria, utilizando-se um
extrusor, sem cozer. (MINKE, 2015, p. 72). Nos demais cômodos, as
paredes são de pau a pique e o piso é de madeira (tábuas de madeira
sobre vigotas dispostas na terra batida). A inexistência de instalações
elétricas, de instalações hidráulicas e de cômodos destinados à
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higiene pessoal, assim como a inexistência de vidraças e a escassez de
ferragens, pode remeter essa edificação ao Brasil dos séculos XVIII e
XIX. Também é possível que o edifício seja de período mais recente,
tendo a pobreza de seus antigos moradores perpetuado, para além
das fronteiras dos séculos XVIII e XIX, os elementos construtivos
tradicionais observados nessa residência. Essa edificação é exemplo de
risco de desaparecimento decorrente de abandono, apresentando, entre
outras patologias: desagregação do reboco, expondo as alvenarias de
pau a pique e adobe ao vento e à umidade, evidenciado nas figuras 1A a
1D; perda das varas da trama, assinalada pela linha pontilhada na figura
1C; perda dos vínculos de amarração (setas largas na figura 1C); perda
do preenchimento de barro (área tracejada na figura 1B); presença de
vegetação na trama e no preenchimento de barro, mais evidente nas
figuras 1A e 1C; fissuras no enchimento de barro, exemplificadas pela
seta na figura 1C; desprendimento de emboço e reboco (área circulada
na figura 1C); erosão no reboco provocada por agentes atmosféricos
(figura 1C, setas finas); resquícios de emboço com perda total de
reboco (áreas tracejadas na figura 1D); perda total de emboço e reboco
(figura 1D, área pontilhada); instalação de insetos na argamassa entre os
tijolos (figura 1D, setas). Embora o pesquisador não tenha registrado a
presença de pessoas no local, parece que a casa se encontra em processo
de demolição (figura 1E).
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Figura 1A – Edificação residencial, município de Mariana, Distrito de
Cachoeira do Brumado

Fonte: Fotografia do autor, 2014.
Figura 1B – Esteio e pau da trama apoiando-se diretamente no fundamento
de pedra (setas); perda do preenchimento de barro (área tracejada)

Fonte: Fotografia do autor, 2014.
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Figura 1C – Padrão de amarração das varas aos paus da trama (áreas
tracejadas); perda dos vínculos de amarração (setas largas); perda de vara
da trama (área pontilhada); desprendimento de emboço e reboco (área
circulada); fissuras no enchimento de barro (seta dupla); erosão provocada
por agentes atmosféricos (setas finas); presença de vegetação na trama

Fonte: Fotografia do autor, 2014.
Figura 1D – Parede mista de adobes e blocos de barro ou tijolos crus; resquícios de emboço e perda total de reboco (áreas tracejadas); perda total de
emboço e reboco (área pontilhada); instalação de insetos na argamassa entre
os tijolos (setas)

Fonte: Fotografia do autor, 2014.
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Figura 1E – Aparente resultado de atividade de demolição

Fonte: Fotografia do autor, 2014.

5 CONCLUSÃO
Este trabalho documenta o abandono de exemplar da arquitetura
popular doméstica setecentista e oitocentista em Mariana. Reconhecemse necessárias, do ponto de vista tecnológico, a identificação e a descrição
das patologias dessas edificações, de modo a fundamentar ações de
correção e manutenção. Porém, a compreensão da degradação e da
destruição da arquitetura colonial em terra deve ir além da proteção dos
elementos do sistema construtivo dos fatores causadores de patologias
(físicos, químicos, biológicos, naturais), valendo-se paralelamente de
uma abordagem que enfatize a investigação de fatores sociais, culturais,
econômicos e políticos que interferem na magnitude da deterioração da
arquitetura popular brasileira do período colonial. No contexto históricosocial de Mariana, torna-se necessário o aprofundamento da pesquisa
em duas linhas de investigação: da vulnerabilidade (JANCZURA, 2012,
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p. 302 e seguintes) das populações que vivem na cidade de Mariana e
em seus Distritos, incluindo como fragilidade o desaparecimento de
sua arquitetura tradicional; do reconhecimento do Poder Público –
em seus níveis federal, estadual e municipal – da relevância histórica
da arquitetura popular doméstica colonial, entendida como produto
articulado e coerente de contribuições das culturas distintas (ameríndia,
africana, portuguesa) que formaram aquela região do Brasil.
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Capítulo 23
Restauração e Conservação de Material Pétreo: (In)
Soluções
Januaceli Murta;
João Cura D’ars De Figueiredo Júnior

1 Introdução
[...] quem elegeu a busca não pode recusar a
travessia. (Alfredo Bosi).

A ideia de conservação, embora não com tal denominação,
existe desde tempos remotos, frente ao desejo e à necessidade de
permanência da matéria dos elementos que continham algum valor –
como estético e afetivo. Entre os séculos XVII e XVIII, tem início
estudos acerca das causas de algumas deteriorações, muitas delas em
consequência da proliferação do ‘colecionismo’. (ELIAS, 2002). Já no
século XIX, para a manipulação da matéria, são agregadas ciências
como a física e a química, a fim da compreensão acerca da natureza
dos artefatos. Concomitante a esse processo, surgem teorias acerca
da restauração, como a de Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814 1879). (CHOAY, 2006).
Grandes estragos foram promovidos no patrimônio existente
durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ressaltando a
necessidade das práticas adequadas para a salvaguarda dos bens
culturais, ocorrendo em 1930 o 1º Encontro Internacional para tratar
dos princípios científicos da restauração - estudos e métodos científicos
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para o exame e a preservação de objetos, indispensabilidade dos
laboratórios de pesquisa, tanto quanto dos estudos de história da arte
e museologia, pautada por estudos laboratoriais e pelo conhecimento
dos materiais e das tecnologias construtivas.
Nas décadas posteriores, devido às sucessivas degradações, o
restauro passa a ser tratado como um processo crítico e criativo, tendo
na ‘Teoria do Restauro’ de Cesare Brandi (1963), as ideias de relatividade,
parcialidade e transitoriedade (é impraticável generalizar as posturas de
restauro). É parte ainda dos princípios de Brandi a tentativa de tornar
o restauro um ato científico, com conceitos e métodos cientificamente
determinados. Cita-se ainda Paulo Philippot (1996) que defendia a
interdisciplinaridade do ato de intervir em monumentos.
Já nas décadas finais do século XX, química e física são
disciplinas introduzidas mais adequadamente no campo da conservação
com Georgio Torraca (1982) - ‘Química aplicada à restauração’, 1980
- e Paul Coremans (1961). A conservação preventiva contribui para a
introdução de métodos científicos de exame, preservação e controle
do ambiente com conhecimentos da engenharia civil e mecânica,
conceitos da elétrica, meteorologia, biologia, e ciência dos materiais.
(CALDEIRA, 2005; ELIAS, 2002; FRONER; ROSADO, 2008). Por
fim, chega-se ao século XXI que propicia inúmeras reflexões teóricas e
práticas para o profissional da área de conservação e restauração, mas
muitas delas ainda não utilizadas ou compreendidas. Conhecer a obra é
a ação primordial de qualquer ação de intervenção.
Em relação ao material pétreo especificamente, seguramente
este é o mais antigo material utilizado pelo homem, entretanto é o
mais recente a ser enfocado na ciência da conservação, e ainda com
soluções incipientes. Em 1965 houve uma tentativa de realização de
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trabalho organizado com Torracca, mas somente em 1986, Lorenzo
Lazzarini, um geólogo conservador italiano, estabelece um estudo
sistematizado da pedra sob a ótica da conservação (HAAS; RIBEIRO,
2012). Sequenciado por experiências desastrosas, há a certeza que a
prática da conservação pode ser danosa, e que necessita de posturas
seguras. Entretanto há dificuldade de conciliar a ciência e tecnologia
com a conservação, principalmente devido ao tempo demandado para
o encontro da solução científica para cada situação, levando a erros
frequentes, onde se ganha experiência na base da tentativa e erro.
Froner et al. (2008) cita que a disciplina de conservação voltada para
materiais pétreos ainda é subdesenvolvida, na qual a especificidade
não é valorada, transferindo ideias pré-concebidas de outros campos
diretamente para a conservação.

2 MATERIAL PÉTREO
O estado de conservação e preservação o material pétreo
mineiro é enfocado desde a década de 1930, quando da criação do antigo
SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), onde
foram detectados processos avançados de deterioração, assim como de
intervenções danosas. Até os dias atuais pouco se avançou acerca do
tema, principalmente no que tange a pedra sabão em particular.
Especificamente no estado de Minas Gerais, o esteatito,
conhecido popularmente como pedra sabão, foi largamente utilizado
nos ornatos e, em menor escala, em construções, com destaque para
as obras do mestre Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa). Entre as
obras em pedra-sabão de Minas Gerais, foca-se no conjunto de doze
profetas localizados em Congonhas do Campo.
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O Conjunto de Doze Profetas está disposto no adro do
Santuário do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas do Campo.
Esculpidos em pedra sabão quase em tamanho natural, foram
confeccionados entre 1800 e 1805, embora o templo já estivesse
concluído em 1777. O conjunto foi tombado pelo IPHAN no ano de
1939 (SPHAN, setembro de 1939, processo nº75-T, inscrição nº 239,
Livro das Belas Artes, página 41) e reconhecido pela UNESCO como
Patrimônio Mundial em 1985 (“Conjunto Arquitetônico e Urbanístico
de Congonhas do Campo”, Proc. 238-T-41). (Brasil, 2005).
Produto dos estudos produzidos pelo SPHAN, no ano de
1941 Orosco atestou o abandono dos profetas devido principalmente
à ausência de ações de conservação e manutenção, e às mutilações
existentes, como dedos decepados e língua arrancada de Jonas, parte
do pé de Oséas, painel de Ezequiel, antebraço direito de Habacuc, entre
outros. Ações de manutenção são também apontadas como responsável
pelo agravamento dos danos, como limpeza realizada por massete,
picão e escova de aço – essa última que pode ter retirado as marcas
de ferramentas deixadas por Aleijadinho -, e limpeza com raspadeira
e escova. (OROSCO, 1941). Por fim, este concluiu que os elementos
naturais não serão responsáveis pelas avarias, devendo a pátina ser
mantida, sem afetar sua estética, como forma de consolidar, ocultar
os danos, e evitar erosões futuras. Caracterizou ainda as avarias como
preexistentes ao material utilizado, apontando como ameaça apenas as
ações mecânicas, como choques e golpes.
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Imagem 01 - Mutilações sofridas pelos profetas: dedos de Jonas [2];
antebraço e pé de Habacuc [5]; mão, punho e painel de Ezequiel [6]; e língua
da figura do peixe junto a Jonas [7]

Fonte: OROSCO, 1941, p. 181.

O Projeto IDEAS (Investigations into Devices against
Environmental Attack on Stones - HERKENRATH et al. 1994),
estudo mais completo em relação à pedra sabão, contrapõe a dedução
de Orosco, comprovando a aceleração do processo de deterioração da
obra, interligada ainda à poluição do ar, e fatores como umidade, vento,
chuva, colonização de microrganismos, etc. O processo de decaimento
salino - cristalização e recristalização de sais no interior da pedra - é
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lento, mas, devido ao tempo de exposição, os danos já são visíveis, e
aceleram devido às mudanças climáticas. Tal processo tem velocidade
aumentada devido aos poluentes atmosféricos e à umidade.
Durante o Projeto constatou-se que os profetas foram
executados em várias partes conectadas internamente por pinos de pedra
e, portanto, sem nenhum modelo de degradação válido para todas as
pedras e condições, não foi possível a especificação de nenhum agente
de conservação, apenas a aplicação de biocidas – estes são aplicados
periodicamente há alguns anos, mas o período de reincidência tem
sido cada vez menor, reforçando a necessidade da pesquisa de novos
produtos, bem como as consequências que tais aplicações podem ter
no futuro tanto para a pedra, como para o entorno próximo. O Projeto
finaliza por indicar o estudo de material adequado para as peças,
possivelmente um consolidante, assim como de material para reduzir
a umidade superficial, necessitando de testes em longo prazo com
exposição dos exemplares nas mesmas condições das originais, com
acompanhamento do processo de degradação, eficiência e durabilidade
das técnicas e materiais de restauro. O autor reforça que a pré-fabricação
de produtos que sejam adequados a todos os monumentos não existe,
assim como que é impossível deter completamente o processo de
degradação das peças, apenas retardá-lo. As especificidades locais, de
cada peça e de cada parte que conta com rochas distintas, devem contar
com propostas de intervenção embasadas tecnicamente, e os materiais
exaustivamente testados.
Até os dias atuais não há um modelo de deterioração que seja
válido para todas as partes do conjunto e, apesar de aparentarem íntegras
quando avaliadas em conjunto, é nítido que há perdas consideráveis
que comprometem a integridade de partes específicas de cada uma das
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peças, e evidente aceleração do processo, como se observa no rosto de
Jeremias.
Imagem 02 – Santuário Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas do Campo/
MG

Fonte: Elaborado pela autora, 04 nov. 2010.
Imagem 03 – Danos verificados no Profeta Jeremias (perda considerável de
detalhes).

Fonte: Elaborado pela autora, dez. 2016.

Teorias acerca da imortalidade da pedra sabão, assim como
da estabilidade do estado de conservação do conjunto de profetas é
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corriqueiramente citada, desestimulando, até certo ponto, as pesquisas
que podem realmente contribuir para a conservação e preservação da
obra. Comprovadamente a pedra sabão deteriora, e sofre processo de
decaimento salino. (MURTA, 2015).

3 CONSERVAÇÃO DO MATERIAL PÉTREO
Entre as possibilidades de conservação atuais têm-se os
processos periódicos de limpeza, aplicação de biocidas, a proposição
da retirada das peças do adro do Santuário com confecção de réplicas e
moldes, e o uso de consolidantes ‘pré-fabricados’. É certo que processos
sucessivos de limpeza desgastam as peças que, com ciclos cada vez
mais curtos, expõe cada vez mais o material. Como supracitado, o
biocida recomendado nos anos finais da década de 1990 exige agora
ciclos menores frente às reincidências e, sem estudos práticos sobre
os impactos futuros e interações com demais produtos que podem ser
aplicados no conjunto, tornou-se um elemento a ser também enfocado
nas discussões acerca do prolongamento da vida daqueles.
A possibilidade da retirada das peças e substituição por réplicas é
discutida desde as décadas de 1940 e 1950, mas ainda não há um estudo
que embase tal proposição tornando-a assertiva e garantidora de maior
tempo de vida aos profetas. Entre 1930 e anos finais de 1960 cópias
de gesso foram produzidas, e moldes de gesso de 1973 a 1976, visando
a preservação das peças. No ano de 2015 foi inaugurado o Museu de
Congonhas que objetiva fortalecer os estudos sobre a conservação
de monumentos em pedra, e resguardar cópias de segurança da obra
(cópias digitais) e atualização da técnica de produção de cópias físicas
(moldes em fôrma flexível de silicone) como forma de monitoramento
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do estado de conservação, ambas feitas na mesma época. Cópias e
moldes são, até o momento, possivelmente a única forma tangível de
proteção do conjunto, tornando-se medida de segurança essencial para
a reprodução das peças em caso de danos irreversíveis aos originais.
Parent, 1984, afirma que cópias só seriam justificadas pelo seu caráter
de pesquisa documental, embasada ainda na pretensão de levar a obra
para populações que não podem vivenciá-la no espaço de origem.

3.1 Consolidação de material pétreo
Especificamente a consolidação, por fim, conta com inúmeros
produtos no mercado (produtos ‘pré-fabricados’), entretanto, ainda
não se conhece sua atuação perante o tempo. O produto, quando
erroneamente especificado, pode intensificar a deterioração da peça.
Doehne (2010) afirma que ensaios com exposições naturais são o único
teste que poderia dar resultados mais verdadeiros, e podem requisitar
muito tempo antes de fornecer uma informação fiável. Estudos
aprofundados acerca da deterioração do tratamento em específico
devem ser enfocados. Há ainda a questão da aplicação de determinados
produtos que devem ser compatíveis com as demais intervenções de
manutenção, como por exemplo, o material usado para consolidar deve
possibilitar receber ações de limpeza, por exemplo.
O ideal seria aplicar tratamentos reversíveis, mas, no contexto
da pedra, essa possibilidade é mais idealista do que realista. É sensato,
portanto, assumir que o produto não poderá ser removido e, frente
a esse fato, gerações futuras terão de conviver com as consequências
das ações atuais. Mas se por um lado o tratamento é irreversível, a
negligência também o é, devendo-se, para tanto encontrar uma decisão
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de forma consciente, equilibrada e respeitosa. (DOEHNE; PRICE,
2010).
Pesquisa com uso do processo sol-gel híbrido está em andamento,
com resultados satisfatórios, mas ainda com a necessidade de testes
em longo prazo, que atestem sua estabilidade. O produto proposto
apresenta redução da porosidade e da absorção d’água, o que reflete
em certa tendência hidrofóbica que protege o material de danos como
decaimento salino e proliferação de alguns fungos, e ainda ao aumento
da resistência mecânica das peças, com nível relativamente mínimo
de alteração cromática, e de maior viabilidade técnica (de manuseio
e aplicação) e financeira – foi alcançada uma redução significativa do
valor final do produto (MURTA, 2015). É recomenda a dessalinização
antes do processo de consolidação, visto que o processo retorna a
pedra à melhor qualidade com maior propensão à coesão e, em certos
casos, retarda e/ou impede a proliferação de fungos liquenizados.
Gráfico 01 - Gráfico comparativo da capilaridade para as amostras
dessalinizadas e deterioradas, e após consolidação - peças de 5x5x5 cm³

Fonte: Elaborado pela autora, jul. 2015.
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4 CONCLUSÃO
Sem proposta de intervenções validadas, em 2015 foi inaugurado
o Museu de Congonhas, próximo ao Santuário, como forma de
fortalecer os estudos acerca da conservação de material pétreo, como
conservação preventiva, difusão de técnicas, medidas de preservação
e educação patrimonial. O espaço recebe exposição permanente com
informações sobre o conjunto, e ainda duas réplicas, Joel e Daniel, mas
com estética ainda questionável. Visando a segurança das esculturas,
cópias digitais foram confeccionadas (3D), assim como moldes em
formas flexíveis de silicone para, se necessário, reprodução em gesso,
pedra ou resina. As cópias e digitalizações servem para reproduzir partes
em caso de danos, ou mesmo no caso de substituição dos originais por
cópias, além da atualização da técnica de produção de cópias físicas,
visualização, monitoramento do estado de conservação, estudo da obra
e da técnica, entre outras possíveis aplicações.
Pesquisas sistemáticas no campo da preservação de material
pétreo são realizadas desde a década de 1960, mas ainda sem estudos
que atestem o comportamento das opções atuais ao longo dos anos, e
principalmente frente às mudanças climáticas observadas nas últimas
décadas, e da poluição atmosférica. Até o momento, especificamente
para os profetas, os moldes e digitalizações são os meios mais próximos
que se tem da conservação dos mesmos. Entretanto, há de se assumir
que tais opções têm caráter de documentação, do resguardo das
características das peças, e não de real possibilidade de intervenção e
prolongamento da vida do material compositivo e, consequentemente,
do conjunto.
É urgente que pesquisas enfoquem tratamentos reais para os
profetas, tendo como premissa que provavelmente a peça já passou por
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intervenções anteriores, poucas dessas documentadas o que acarreta
um desconhecimento dos tratamentos e produtos impregnados, e que
é idealista pensar que seja reversível. É sensato assumir que o produto
não poderá ser removido e, frente a esse fato, gerações futuras terão de
conviver com as consequências das ações atuais.
A disseminação de soluções comerciais na área de conservação
e preservação pode contribuir para a aceleração do processo de
deterioração de inúmeros bens de interesse cultural confeccionados em
material pétreo. Tais produtos não oferecem um real conhecimento de
sua atuação perante o tempo e nega completamente a especificidade
do material enfocado, e de seu grau de deterioração. Os produtos não
enfocam a compatibilidade com as intervenções já existentes ou produtos
impregnados no bem, ou com as possíveis ações de manutenção,
limpeza e demais ações futuras. Não há investimentos em pesquisa, nem
mesmo a permissividade temporal para o desenvolvimento de soluções
específicas para cada bem que necessita de intervenção, optando-se
por soluções pré-concebidas, inspiradas em processos divergentes dos
enfocados, e com escolha de produtos sem os testes peculiares, criando
bens prestes a colapsar.
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Capítulo 24
O Tema do Uso nas Intervenções no Patrimônio
Arquitetônico no Brasil
Patricia Viceconti Nahas 1

1 Introdução
Diretamente ligada ao bem edificado, a intervenção no
patrimônio arquitetônico produzirá ações que estarão materializadas
na arquitetura do passado e que comportam modificações, podendo
ser de maior ou menor vulto de acordo com o estado do monumento
de partida e sua destinação de uso e, também, fruto da interpretação
do texto original fornecido pela preexistência. É na dosagem entre
conservação e ação criativa que a intervenção confirmará seu sucesso
ou prejuízo para o monumento.
Diferentemente do projeto do novo, em que o processo parte
de um uso pré-estabelecido, em uma intervenção é de fundamental
importância para a conservação do monumento entender qual a
sua vocação, a partir de um processo de compreensão e leitura da
arquitetura do passado onde se dará essa ação; um conhecimento
íntimo da gramática arquitetônica preexistente antes de projetá-la no
presente: qual o uso mais adequado àquela edificação do passado?
Toda restauração gera uma modificação no monumento e
essa mudança, mesmo que mínima, deve ser objeto de projeto, do ato
1 Doutora em arquitetura e urbanismo; pesquisadora independente; e-mail:
patriciavicecontinahas@gmail.com
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criativo previamente estabelecido. O ato de projetar é subsidiado por
critérios, legislação, programa, composição, história, função. Porém,
na restauração, a criatividade ligada ao ato de projetar também
deve lidar com a operação conservativa, de revelação de valores, de
integração de lacunas, remoção de acréscimos, pautados no respeito
e juízo crítico em relação ao monumento. E é isso que diferencia
um projeto de restauro arquitetônico de um projeto arquitetônico
do novo – o que Paul Philippot chama de reconhecimento do outro
(CARBONARA, 2005).
De acordo com Giovanni Carbonara, a conservação e a
restauração implicarão em mudanças na estrutura e no aspecto do
monumento. As decisões de modificação envolvem a formação de
um profissional que seja conhecedor das normas de segurança, dos
sistemas de infraestrutura, das prescritivas de acessibilidade e, acima de
tudo, que tenha crítica e autocrítica para solucionar essas questões do
ponto de vista estético:
in realtà complessa come l’architettura, la risposta
a queste esigenze passa attraverso un momento
consapevole di progettazione, per quanto intesa
a fini conservativi e restaurativi, non astrattamente
manipolativi o reconfigurativi”, o arquiteto deve ser
“paziente nell’ascoltare la preesistenza e sensibile,
soprattuto consapevole d’intervenire su preziose
testimonianze materiali di civiltà e d’arte (“em uma
realidade complexa como a arquitetura, a resposta
a esta exigência passa por um momento consciente
de projeto, uma vez que compreendida com fins
conservativos e restaurativos, não abstratamente
manipulativos ou reconfigurados, o arquiteto deve
ser paciente no escutar a preexistência e sensível,
sobretudo consciente de estar intervindo sobre
preciosos testemunhos materiais de civilização e
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de arte” – tradução da autora. CARBONARA,
2010, p. 17).

2 O USO NAS INTERVENÇÕES NO PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO
Sabemos que qualquer intervenção no patrimônio arquitetônico,
com a manutenção da função original, alteração de uso ou com o
acréscimo de mais de um uso, que visa à salvaguarda do monumento,
implica em alterações na configuração preexistente original.
O uso é um dos principais fatores de agregação de valor
ao patrimônio cultural, meio pelo qual se dá a conservação de um
monumento. O êxito em relação à nova destinação de uso é reflexo
direto da correta interpretação dos valores materiais e imateriais, seu
reconhecimento e valorização em relação aos valores funcionais do
bem onde se quer intervir. Um novo uso é, às vezes, necessário para a
inserção do edifício histórico na situação contemporânea, pois muitas
vezes sua antiga destinação se tornou obsoleta no tempo presente.
O uso é necessário para a fruição do monumento. A forma como
ele é avaliado é que diferenciará um restauro de um reuso: no primeiro
caso, os testemunhos históricos, significados simbólicos e materiais são
absorvidos e compreendidos para a avaliação do monumento como
contentor de uma nova função; no segundo, premissas econômicas
direcionam a intervenção, e o novo uso tem por fim objetivos
eminentemente financeiros. Deve-se estar atento, pois o tema do uso
pode se tornar o principal fator de degradação do monumento quando
as intervenções necessárias à mudança de usos não são compatíveis
com a preexistência histórica.
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Sempre que possível, é preferível a manutenção do uso
original em função do menor caráter invasivo ao edifício preexistente
e ao respeito à matéria original. Quando isso não é possível, através
da pesquisa histórica e iconográfica e do conhecimento a fundo do
monumento deve-se entender qual é a vocação do edifício, buscando
dessa forma, uma utilização compatível com as suas características,
num diálogo de harmonia e não de confronto entre novo e antigo.
O artigo 5º da Carta de Veneza (INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/
MINISTÉRIO DA CULTURA, 2004, p. 92-93) é claro ao estabelecer
relação entre o uso e a preservação do bem edificado:
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
decoração dos edifícios. É somente dentro destes
limites que se devem conceber e se podem autorizar
as modificações exigidas pela evolução dos usos
e costumes (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/
MINISTÉRIO DA CULTURA, 2004, p. 92-93)

Em seu livro Avvicinamento al restauro, Carbonara retoma
uma importante colocação de Gaetano Miarelli Mariani, e salienta que
“a reutilização deve ser um meio e não um fim para a preservação de
um bem” (CARBONARA, 1997, p. 375), postulação afinada com as
diretrizes do artigo 5° da Carta de Veneza.
Tendo como referencial as premissas da cultura italiana de
restauro, a prática usual é considerar o monumento em todos os seus
aspectos – através da pesquisa histórica, levantamento iconográfico,
caracterização dos períodos artísticos, fases construtivas –, além de
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identificar qual o uso mais adequado àquele bem cultural de modo que a
sua conservação e restauração implique na menor modificação do texto
original. É o monumento que deve dar as indicações de possibilidades
de seu uso futuro, quais alterações e inserções ele pode absorver sem
prejudicar suas características estéticas e históricas.
O conhecimento profundo do monumento é o fundamento
que guiará a ação do arquiteto restaurador na busca pelo equilíbrio da
intervenção e no correto agenciamento entre a arquitetura do passado e
os desejos do presente, de forma a perpetuar o monumento para o futuro.
Será o arquiteto autor da intervenção o responsável pelo
gerenciamento entre antigo e novo, associando sua capacidade criativa
aos subsídios fornecidos pelo próprio monumento.
O mapeamento e estudo de obras de intervenção no patrimônio
arquitetônico brasileiro realizadas nas últimas três décadas permitiu
identificar e organizá-las em três grupos em relação ao uso.
2.1 Obras que mantém o mesmo uso após a intervenção
Nesse caso, apesar de permanecerem com o mesmo uso, ao
sofrerem processos de intervenção, as obras passam pela atualização
de suas instalações, seja no sentido de adequação de acessibilidade,
refazimento de instalações técnicas ou até mesmo incorporação de
elementos de agregação de valor ao monumento. Como exemplos
significativos encontramos os casos dos projetos do Mercado “São
José” no Recife, PE (projeto coordenado pelo arquiteto Geraldo
Gomes da Silva, em 1986) e na Biblioteca “Mário de Andrade” em São
Paulo, SP (intervenção do escritório Piratininga Arquitetos Associados,
em 2005), projetos que apresentam baixo índice de adequações e que
procuram conservar o maior número de elementos do monumento com
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a manutenção do uso original: o Mercado acabou incorporando um
novo número de box para os lojistas, removeu acréscimos e reintegrou
lacunas, recuperando elementos do monumento original; e a Biblioteca,
que tinha a necessidade de receber um acervo maior do que o já existente
ali, incorporou pequenas alterações que proporcionaram o crescimento
contido dentro do espaço preexistente, além da valorização de suas
características artísticas e históricas.
Um outro caso, dentro desse grupo, o Mercado Público de
São Paulo, SP (projeto do arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva,
realizado em 2003) – assim como no Mercado “São José”, propõe uma
intervenção não só para conservação de sua materialidade e manutenção
de suas dependências, para a provisão de condições adequadas às novas
demandas, atualização das instalações, acessibilidade e infraestrutura,
como também para dar um novo dinamismo à edificação, incorporando
um novo elemento ao monumento: o mezanino onde se distribuem
oito restaurantes, uma pequena Praça de Alimentação que cria um polo
de atração no centro da cidade.
Figura 1 – Interior do Mercado Público de São Paulo

Fonte: Foto da autora

Outro monumento, depois de um longo período de abandono,
que necessitava de atualizações que possibilitassem a sua preservação
no tempo presente e sua continuidade para o futuro é o Teatro Renault,
antigo Cine-Teatro Paramount, em São Paulo SP (projeto do escritório
Aflalo Gasperini em colaboração com os arquitetos Marcos Carrilho
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e Haroldo Gallo). O projeto tinha como principal premissa a sua
readequação para recepção de grandes musicais. Dessa forma, ao se
depararem com uma edificação bastante degradada, os autores do
projeto optaram pela manutenção e restauro do foyer existente e pela
demolição da antiga sala de espetáculos para a construção de uma nova
plateia e caixa cênica: preservou-se o que era de valor para as gerações
futuras, o foyer e a fachada principal e optou-se pela demolição do
restante, elementos considerados sem importância artística e histórica
para a contemporaneidade.
Os projetos relatados acima sobreviveram à passagem do tempo
com seu uso original, mas reclamavam ajustes funcionais para que seus
valores materiais e imateriais pudessem ser perpetuados para o futuro.
2.2 Com mudança de uso após a intervenção
No Brasil é recorrente a prática de partir de um uso pré-definido
quando as intervenções acontecem em monumentos com alteração de
uso. Os projetos e programas, em geral, são estabelecidos pelo cliente
ou proprietário do monumento, e muitas vezes se tornam incompatíveis
com as características do bem a ser preservado, tornando difícil o
gerenciamento do diálogo antigo X novo ao longo do processo.
Esta se tornou uma prática recorrente em que o novo uso é
definido sem que uma equipe multidisciplinar realize um estudo rigoroso
dentro do campo do restauro e da conservação de bens culturais, para
avaliar e analisar se o edifício preexistente suporta o novo uso dentro
dos limites aceitáveis da preservação.
Sabemos que a utilização de patrimônio edificado é uma das
principais formas de valorização do monumento, além de também
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assegurar a sua sobrevivência já que é através dela que proveem os
recursos para a sua manutenção e conservação.
Desde a Carta de Atenas (1931) é recomendado que “se
mantenha uma utilização dos monumentos, que assegure a continuidade
de sua vida, destinando-se sempre a finalidades que respeitem o seu
caráter histórico ou artístico” (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ MINISTÉRIO DA
CULTURA, 2004, p. 13). Nesse sentido, a Carta de Veneza reitera
o tema ao dizer que a conservação dos bens “é sempre favorecida
por sua destinação a uma função útil à sociedade” (INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/
MINISTÉRIO DA CULTURA, 2004, p. 92).
É de fundamental importância que o novo uso não ultrapasse
a lógica original do monumento em seu conteúdo estético, histórico e
espiritual. A seguir, apresentamos dois exemplos com posicionamentos
opostos em relação à escolha do novo uso para o monumento objeto
de intervenção.
A intervenção na Estação Rodoviária de Bananal, SP
(coordenada pelo escritório do arquiteto Samuel Kruchin, em 1984)
exemplifica bem o correto agenciamento do programa ao monumento
na atualidade, através de estudo preliminar e aprofundado da edificação.
O projeto propõe uma nova função bastante semelhante ao uso original:
de antiga estação de trens à nova estação de ônibus. Funcionalmente, o
edifício permanece com os mesmos espaços e fluxos.
Já a intervenção no Palacete Bernardo Catharino para se tornar
o Palacete das Artes/Rodin Bahia, uma edificação residencial do
início do século XX, rica em detalhes decorativos e de planta bastante
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segmentada impôs uma série de dificuldades ao novo programa
pretendido – espaços fluídos e amplos salões para exposições
permanentes e temporárias.
A solução encontrada pelos arquitetos do Brasil Arquitetura, em
projeto realizado em 2002, foi a demolição das paredes dos dormitórios
preservando como testemunho da divisão entre os ambientes em que
se interviu: os diferentes pisos e forros dos dormitórios ali existentes,
como referência material e imaterial da antiga organização do espaço
familiar, ação criativa como projeto, porém com alguns prejuízos para
a preservação da espacialidade do monumento original.
Figura 2 – Circulação Vertical do Palacete das Artes Rodin Bahia, Salvador,
BA.

Fonte: Foto da autora

A acessibilidade requerida pelo novo uso do palacete resultou
em solução proposta através de bloco de concreto implantado na parte
posterior do edifício, para abrigo da nova escada e elevador, adequandose ao novo espaço museográfico criado, atendendo aos três pavimentos
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da edificação e respeitando o gabarito da mesma. Porém a inclusão
dessa volumetria gerou a demolição de parte do edifício preexistente,
conferindo ao conjunto um contraste entre arquiteturas de diferentes
épocas.
O Centro de Educação e Cultural KKKK tem uma história
bastante peculiar, pois, ao tomarem conhecimento do antigo conjunto
da imigração japonesa existente em Registro, SP, também do Brasil
Arquitetura (projeto de 1996) colocam em exercício a “prática política
do projeto”, conforme explica o próprio arquiteto Marcelo Ferraz:
nós criamos a oportunidade e desenvolvemos
a prática política do projeto: montamos o
projeto, vamos até o cliente, vendemos a
necessidade da ideia, ajudamos a montar o
programa, vamos atrás de verba e promovemos
todo o necessário para a construção. Ou seja, a
arquitetura nasce do zero, totalmente da nossa
vontade (FERRAZ, 2005, p. 50).
Figura 3 – Estudo realizado para o Conjunto KKKK, Registro SP

Fonte: Acervo do Escritório Brasil Arquitetura
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Os próprios arquitetos definiram o uso mais condizente com
o monumento, seu contexto e sua inserção com a comunidade local.
Parece uma tarefa simples, mas a efetiva viabilização da recuperação
do Conjunto KKKK se desenrolou por aproximadamente dez anos,
tempo esse decorrido entre os primeiros contatos com os responsáveis
locais até a inauguração do conjunto. Após levantamentos, estudos
e elaboração de um programa, teria início a peregrinação por órgãos
públicos, na tentativa de viabilizar o projeto2. O novo arranjo interno,
para distribuição dos novos ambientes e adequação aos novos usos,
procura respeitar o desenho da arquitetura existente. Paredes e lajes
são dispostas de forma a não interferir no assentamento das alvenarias
e disposição das aberturas. Todas as divisões internas tentam seguir a
marcação das arcadas em alvenaria, procurando preservar a organização
fabril do antigo conjunto e suas características estéticas.
2.3 Com acréscimo de uso após a intervenção
Nesse grupo encontramos as duas estações de trens, Estação
da Luz e Estação Júlio Prestes, ambas em São Paulo SP, e que, apesar de
funcionarem como estação de passageiros, cederam parte de sua área
para outros usos, em uma ação que visava o retorno econômico para
a própria manutenção do prédio histórico e a garantia de usufruto da
preexistência.
Os novos usos foram inseridos sem impedir o antigo
funcionamento, porém, no primeiro exemplo, a Estação da Luz, nota-se
2 Os arquitetos montaram um estudo hipotético: o primeiro estudo era baseado em um

programa para um centro de educação e cultura, semelhante ao Sesc Pompeia, mas em
escala menor. O programa foi fechado com atividades distintas, mas bem definidas – Centro
de Formação de Professores da Rede Estadual, Centro de Convivência dos Habitantes de
Registro e Memorial da Imigração Japonesa do Vale do Ribeira –, que foram distribuídas nos
prédios já existentes. O teatro–auditório, a ser usado por todas as atividades, mereceu uma
edificação nova.
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a dificuldade de adequar espaços estreitos e bastante compartimentados
que funcionavam como as antigas alas administrativas da estação, em
ambientes expositivos.
Foi cedido à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mais da metade
da área da edificação para a implantação do museu, onde conjunto de
imagens, sons, luz, efeitos especiais em uma museografia multimídia
substitui os antigos elementos decorativos dos antigos ambientes.
Figura 4 – Área interna do Museu da Língua Portuguesa, São Paulo SP

Fonte: Foto da autora

Segundo Beatriz Kühl, parecerista sobre o projeto por
requisição do Ministério Público Federal, o anteprojeto apresentado
tinha um caráter mais invasivo em relação à preservação da edificação:
[...] desconsiderava amplamente os elementos
do interior do edifício, eliminando-os em sua
quase totalidade, e alterava a volumetria do
edifício. Ademais, não foi formulado o conteúdo
e o programa de utilização do prédio, ou seja,
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apresentava-se um projeto que implicava mudanças
substanciais, com um uso nominal de centro de
referência da língua portuguesa, mas o programa
detalhado não existia (KÜHL, 2008, p. 187).

Por solicitação dos órgãos de preservação das instâncias
(municipal, estadual e federal no qual a edificação é tutelada), foi
reformulado o programa e criada uma nova proposta conceitual para
intervenção no prédio, agora respeitando regras preestabelecidas:
preservação rigorosa da ala oeste, não atingida pelo incêndio de 1946;
concentração das modificações na ala leste (reconstruída entre 1947 e
1951); não alteração da volumetria; definição do programa de utilização
(KÜHL, 2008, p. 188).
Nas extremidades de ambas as alas, exatamente onde estão as
torres que coroam o prédio, foram incorporados quatro elevadores
(dois em cada uma) para a circulação dentro do edifício. Suas estruturas
são metálicas, com fechamento em vidro, e sua inclusão no prédio só
foi possível através da abertura de vãos nas lajes. Essa intervenção
implicou na eliminação de pisos e forros originais da ala oeste.
No entanto, mesmo com a alteração do projeto em
atendimento aos órgãos de preservação, as dificuldades encontradas
demonstram que o novo uso não é compatível com a estrutura do
edifício preexistente, a preservação do mesmo se torna mais difícil e
delicada na ação de intervenção.
Além das ações interventivas, a implantação de espaços
museográficos com recursos de tecnologia parece não dialogar bem
com um monumento em virtude da significativa perda de referência do
entre o museu e o prédio histórico.
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A destinação de uso “compulsoriamente” dada ao pátio
central da Estação Julio Prestes, transformando-se em Sala São Paulo
é, sem dúvida, uma proposta contrária às prescritivas do restauro
contemporâneo, por dotar um espaço de passagem – em uma estação
de trens – em sala de concertos, como vemos nas prescrições da
Carta da Nihny Tagil3, que se refere particularmente à preservação da
arquitetura industrial:
A adaptação de um sítio industrial a uma nova
utilização como forma de se assegurar a sua
conservação é em geral aceitável salvo no caso de
sítios com uma particular importância histórica.
As novas utilizações devem respeitar o material
específico e os esquemas originais de circulação
e de produção, sendo tanto quanto possível
compatíveis com a sua anterior utilização. É
recomendável uma adaptação que evoque a sua
antiga atividade (Carta de Nizhny Tagil).

No entanto, a criatividade do projeto que agencia o programa
pretendido no vazio central atinge resultado positivo em sua solução
final, pois parte de um refinado estudo arquitetônico e acústico
do edifício e adota a reinterpretação do espaço como premissa de
intervenção. Espaço este que no momento de sua construção foi
pensado originalmente como um espaço de confluência – o Grande
Hall –, espera e dispersão dos passageiros que utilizariam a estação
de trens. Suas imponentes fachadas internas, em uma composição
de colunatas e arcos, ladeadas por galerias em todos os pavimentos,
deveriam ser guardadas por uma cobertura não executada já que o
3 Julgamos necessário adotar as referências da Carta de Nizhny Tagil, sobre o Patrimônio

Industrial, pois suas premissas complementam as prescritivas de Carta de Veneza nesta
categoria de patrimônio. A Carta foi assinada em 2003, em Assembleia Geral do The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH),
consultor Especial do Icomos. Fonte: <http://www.ticcih.org>.
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projeto não foi terminado. Esse grande átrio deveria funcionar como
um elemento articulador de todo o edifício. Porém, como ficou
inacabado, sua espacialidade fluída e permeável foi preservada apenas
como um jardim interno e assim permaneceu com o passar dos anos,
sem adquirir o uso original a que foi destinado – o de passagens e
circulação de pessoas.
O Grande Hall nunca serviu ao uso a que se destinava, nunca
abrigou o burburinho de pessoas entrando e saindo da estação, a espera
dos trens, de encontros e despedidas dos passageiros, atividades que
ficaram restritas ao então existente concourse.
Com a incorporação do ambiente hermeticamente fechado
(a sala de concertos), a relação dos espaços se modifica: e a grande
área inacabada passa agora a ser uma sala de permanência. As
articulações entre o grande hall central e suas galerias contíguas são
preservadas, porém com a inclusão das portas que se fecham nos
momentos de concerto para criar as condições acústicas necessárias
ao novo usuário do edifício. Neste sentido, fica claro que o novo
auditório da Sala São Paulo se organiza como um grande ambiente
fechado em si mesmo, isto é, difere-se do esquema original, em
uma nova reinterpretação e com valores que lhe são conferidos
proporcionando-lhe um uso mais dinâmico.
A intervenção promove a utilização contínua do espaço,
anteriormente pouco utilizado e sublocado para eventos esporádicos.
E, de um modo geral, a inserção da Sala São Paulo na Estação Júlio
Prestes não prejudica a identidade nem a imagem artística da edificação,
pois a intervenção cumpriu seu objetivo ao interpretar o espaço original
concedendo-lhe uma nova função. Ela continua a ser utilizada como
estação de trens, possui seus espaços administrativos e tem agregado
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a seu valor um novo uso – o da sala de concertos que mantém ativa a
sua manutenção.
Figura 5 – Sala São Paulo no interior da Estação Júlio Prestes, São Paulo SP

Fonte: Foto da autora

3 CONSIDERAÇOES FINAIS
A prática usual, segundo as prescrições do campo disciplinar,
aconselha considerar em uma intervenção no monumento – valores
históricos, iconográficos, caracterização dos períodos artísticos, fases
construtivas –, além de identificar qual o uso mais adequado àquele
bem cultural de modo que a sua conservação e restauração implique
na menor modificação do texto original. É o monumento que deve
dar as indicações de possibilidades de seu uso futuro, quais alterações e
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inserções ele pode absorver sem prejudicar suas características estéticas
e históricas.
O restauro parte de uma entidade preexistente, onde
ocorrerão as ações de transformação guiadas pela reversibilidade,
mínima intervenção, distinguibilidade e compatibilidade de materiais,
após a revisão crítica do texto original. Quando Philippot coloca o
reconhecimento do outro, é justamente a interpretação da matéria, em
seus aspectos estético, histórico, econômico e espiritual que deverão ser
interpretados e avaliados para que as ações de intervenção resultem um
bom projeto de restauro e no correto agenciamento do uso em relação
ao monumento.
São nas escolhas entre intervir e valorizar o bem, ou deixá-lo
sem uso e abandonado, que as relações entre a preexistência histórica
e a arquitetura do presente estabelecem conexões de continuidade
temporal. Uma ação crítica em relação à intervenção, pautada no
respeito pelos valores históricos e artísticos do monumento pode e
deve ser completada com a criatividade do arquiteto restaurador
para que a continuidade dos tempos, no justo agenciamento do uso,
seja estabelecida sem prejuízo para cada uma das épocas válidas e
reconhecidas do bem edificado.
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Capítulo 25
Aproximações Investigativas sobre os Princípios HistóricoFilosóficos do Patrimônio: Cultura, Linguagem e Produção de
Sentido
Aldemar Norek 1

1 QUANDO O ANTIGO SE MOSTRA (DE) NOVO
Todo abismo é navegável a barquinhos de papel
(Guimarães Rosa).

As mais recentes pesquisas no campo da arqueologia reclamam
visadas teóricas dos historiadores da arquitetura, visto que questões
dadas como imprecisas começam a ser elucidadas, pelo menos a um
ponto que nos impele a um empreendimento hermenêutico delas
derivado, atualizando interpretações anteriores à luz do que estas
pesquisas podem afetá-las. Estudos realizados por Duarte (2010, 2015)
e Wilson Jones (2000, 2001, 2006 e 2014) tiveram por objetivo “revisar
e atualizar a formação e o modus operandi do architektôn, testando a
Hipótese Modular de Wilson Jones, em planta” (DUARTE, 2015, p. 2).
Duarte testou a hipótese modular em oito templos dóricos do V século
a.C., seis templos dóricos do século IV a.C., um templo dórico do III
séc. a.C., um templo dórico da fase de transição entre o séc. III-II e
um templo dórico do II séc. a.C. Do primeiro conjunto, cinco templos
foram analisados em elevação por Wilson Jones.
1 Arquiteto e Urbanista, Mestre e Doutorando em História da Arquitetura;
PROARQ - FAU/UFRJ; e-mail: aldemar.norek@gmail.com | web: http://www.
paisagenshibridas.ufrj.eba.br
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Se no campo da arqueologia estão sendo buscadas alternativas
acerca da questão da consolidação dos processos de projeto elaborados
pelos arquitetos gregos da Antiguidade, na medida em que novas
descobertas colocam em xeque antigas certezas, é fundamental que
no campo da história da arquitetura, que informa o pensamento
patrimonial, sejam empreendidas reflexões consonantes ao descoberto.
Se nas mencionadas pesquisas a questão é abordada com especial
atenção à história da técnica e, nesta perspectiva, visando a testar a
Hipótese Modular para a concepção das plantas dos templos dóricos
clássicos do V século a.C., elas deixam a descoberto uma infinidade
de novas questões quanto à produção destas formas, para as quais o
campo estrito da arquitetura, como objeto da arqueologia, não daria
conta: parece-nos necessário empreender, na medida em que não nos
chegaram os tratados dos arquitetos gregos daqueles séculos, uma outra
arqueologia nos textos do universo cultural que cercava a produção
daquelas edificações. Reside ainda alguma dúvida sobre própria palavra
grega architektôn (carpinteiro principal), se ela fazia referência a mestres
artesãos ou a mestres projetistas. Segundo alguns pesquisadores, o
termo leva a entender que no mundo grego o arquiteto era o resultado
conseguido pelos melhores artesãos; no entanto, há menções de
Vitrúvio a textos de arquitetos gregos em que havia o que ele mesmo
designava por “theoria: Nessa questão parece que Pítio errou, porque
não se apercebeu de que cada uma das artes é composta de duas coisas:
a obra e sua teoria” (VITRÚVIO, 2007, p. 71).
Como demonstra Duarte (2015, p. 8-22) desenha um histórico
da metrologia desde os trabalhos do século XVIII até pesquisas mais
recentes, incluindo a divulgação a descoberta do relevo metrológico de
Salamina realizada por Ifigenia Dekoulakou-Sideris, em 1985, um achado
arqueológico fundamental “cujos relevos com figuras antropomórficas
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corroboraram as afirmações de fontes escritas de que as unidades de
medida da Antiguidade grega foram estabelecidas a partir de analogias
com os membros do corpo humano” (DUARTE, 2005, p. 16). Se a
utilização de uma unidade de medida num projeto arquitetônico
é autoevidente, o emprego das proporções na arquitetura grega é,
entretanto, sujeito a discussão: princípios de medida e proporção foram
basais para a civilização grega, desempenhando um papel não apenas
técnico – a fundamentação de seu emprego é também ética e estética:
encontramos termos como “logos, metron, rythmos”, dentre outros,
em textos filosóficos e literários desde Homero. Segundo W. Koenigs
(apud DUARTE, 2015, p. 8), “o que nos parece hoje tão abstrato, não
o era para os arquitetos gregos”.
Já havia sido descoberto, em 1874, o relevo metrológico de
Oxford, do V século a. C, por F. Matz – fato é que os dois relevos,
Oxford e Salamina, autorizam a veracidade das fontes escritas quanto
ao fato de que as unidades de medida da Antiguidade grega possuíam
completa analogia com os membros do corpo humano, sendo a sua
‘unidade notável’ o pé. Segundo Duarte (2010, p. 53), “o relevo de
Oxford mostra duas unidades de medida conhecidas, a braça e o
pé ático, enquanto o relevo de Salamina mostra ineditamente uma
quantidade maior de unidades conhecidas, como o antebraço, o palmo,
e a régua ou o pé dórico”. O campo para análise das implicações éticas
e estéticas das metáforas mundo-corpo-arquitetura está reaberto.
Baseadas nestas metáforas, as ordens arquitetônicas gregas, entre
elas a ordem dórica, situam-se na matriz das tradições clássicas das
edificações e da arquitetura. Importa iluminar, nos limites deste artigo,
a agência humana e os procedimentos artísticos e arquitetônicos
em torno desta ordem, na tentativa de formar uma metodologia de
aproximação ampla da questão patrimonial, mostra como a técnica
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de construção, as ramificadas influências, a visualidade e o significado
encontraram expressão em projetos dotados de complexidade e
múltiplas abordagens.
Passaremos a empreender, então, uma discussão que caminha
pela produção dos discursos que fermentaram o campo onde as
formas da ordem dórica surgiram, por meio do cruzamento entre
uma genealogia dos saberes da arquitetura e da cultura em geral –
com ênfase na filosofia e na literatura – com os mencionados estudos
arqueológicos, buscando modos diversos de aproximação ao documento
arquitetônico, tendo em vista a descontinuidade própria da história,
que se efetiva num contexto topológico sem ancorar-se no discurso
arquitetônico enquanto morfologia ou literalidade, amparando-se
antes na sua raridade, seus pontos obscuros, sua escassez de fontes, de
palavras que sobre ele versem - e com isso produzir o múltiplo que por
ele é configurado. O antigo se renova diante de nossos olhos.

2 FORMAS COMO ARQUIVOS
Para mim, a literatura clássica constitui grande
parte das idéias e do vocabulário com os quais
pensamos e imaginamos o mundo em que
vivemos. Por direito, o mundo clássico pertence
aos brasileiros, assim como nos pertence a língua
portuguesa. Como diz Ezra Pound, “o que bem
amas é tua herança verdadeira / o que bem amas
não te será arrancado”. A grande poesia grega e
latina está viva, mas está viva por tornar mais vital
a minha própria vida (e a vida de todos aqueles que
amam as línguas e a literatura clássicas), no século
XXI. (Antônio Cícero).
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Como explicitado anteriormente, no âmbito deste artigo nos
debruçaremos sobre a ordem dórica como unidade de sentido da
arquitetura grega clássica, e mais especificamente sobre o momento
em que surge o templo peripteral por ela regulado, simultaneamente
reflexo e motor da gênese das ordens. As considerações do item acima
apontam a imbricação da presença com o sentido, na medida em que
a corroboração da possibilidade da metáfora, que nos possibilita um
caminho hermenêutico, só se tornou possível a partir do contato
metódico e diuturno com o corpus construído pelos gregos. A
presença, que está igualmente na base de nossa cultura, como demonstra
Gumbrecht (2010), ainda que em larga medida o sentido tenha-lhe
sobrepujado, mascarando suas reverberações, informa a produção
das formas clássicas – no entanto, nos limitaremos a mencionar a
produção de presença quando esta for explicitamente complementar
ao campo do sentido. Os objetos (edificações, monumentos, obras
de arte, paisagens etc.) seriam, nesta abordagem, suportes de sentido
alçados ao espaço e no tempo. Com esta afirmação e a questão aqui
proposta, não se pretende reduzir a significância da materialidade, seu
valor objetal, aquilo que se consubstancia no ambiente, considerando
todas as implicações, visto que é aí que se ancoram memória e sentidos
novos produzidos pelas sociedades ao longo da história. A presente
perspectiva baseia-se ainda em considerar que, a partir dos significados
implicados em tais objetos, eles se tornam alvo de um permanente
processo de ressignificação, desdobrando-se continuamente.
Cumpre assinalar que o presente trabalho integra uma pesquisa
de âmbito maior, cujo objetivo é compreender a geração das formas
da ordem dórica na Grécia clássica – que está na base de parte
preponderante do que se desenvolveu nos séculos subsequentes, por
três motivos fundamentais: (i) porque existem textos no âmbito da
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cultura (filosofia, poesia, história, matemática etc.) por meio dos quais
é possível traçar vínculos explícitos entre a geração das formas e o já
mencionado contexto cultural; (ii) porque estas formas atravessaram
vinte e cinco séculos, sendo reapropriadas e ressignificadas do mesmo
modo que as palavras e os discursos sobre elas enunciados, sendo,
portanto, relevantes para o argumento que se pretende produzir –
por este caminho, elas ainda informam, em face de permanências e
errâncias culturais (complexos e nem sempre logicamente conduzidos),
a arquitetura do presente; (iii) porque os processos que se pretendem
perceber na elaboração das formas clássicas podem iluminar igualmente,
enquanto processos, o desenvolvimento de outras formas.
A partir desse conjunto de ideias, e dos postulados relativos ao
campo da história dos conceitos, tais como trabalhados por Vernant,
Costa Lima, Blumenberg e Gumbrecht (os teóricos que vão me
acompanhar), bem como os estudos de mímesis também levados a
efeito pelos quatro pensadores mencionados, propõe-se uma discussão
teórico-conceitual que pretende percorrer o caminho da produção
dos discursos – filosóficos, poéticos, matemáticos e teoréticos – que
fermentaram o campo de onde surgiram as formas da ordem dórica
na Grécia em torno do século VIII a.C. Os mencionados estudos
arqueológicos recentes (DUARTE, 2010, 2015; WILSON JONES,
2000, 2001, 2006 e 2014), que por sua abordagem simultaneamente
ancorada na catalogação das formas e numa rigorosa metrologia, nos
trazem informações precisas sobre processos técnicos, e o campo
que podemos chamar de uma genealogia dos saberes da arquitetura,
genealogia esta que, pretendemos, demonstrará ser o campo
disciplinar uma conciliação e uma fusão de territórios aparentemente
dessemelhantes, como a estratégia da guerra, o projeto de embarcações
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e a configuração social que então se estabelecia entre os concidadãos,
para citarmos apenas três exemplos.
No próprio desenvolvimento de condições históricas e de
regras específicas dos discursos, como o arquitetônico, pode-se
apreender a transformação das condições de operacionalidade destes
discursos. Consideramos, então, a ordem dórica como um ‘arquivo’,
segundo metodologia foulcautiana, na qual o objetivo não é o estudo
da linguagem arquitetônica em si, mas o princípio do arquivo, ou
seja, da existência acumulada dos discursos depositados nas formas,
de modo que nos seja possível situar não apenas nos depoimentos
considerados clássicos sobre seu aparecimento – como a descrição feita
por Vitrúvio –, aliás impregnados por mito e ficção, mas em fontes
discursivas antes não utilizadas uma genealogia destas formas. Tal
caminho não pretende esgotar o fenômeno, e tampouco atingir o cerne
de um problema tão afastado no tempo, cujas fontes são dispersas e
não raras vezes conflitantes; mas assim podemos nos aproximar de
processos de abordagem das formas arquitetônicas e seus significados:
“É evidente”, explica Foucault (2001, p. 189), “que não é possível
descrever à exaustão o arquivo de uma sociedade, de uma cultura, ou
mesmo de uma civilização; tampouco, sem dúvida, o arquivo de toda
uma época”. Este modo de aproximação do documento arquitetônico,
sustentado pelos conceitos de monumento e arquivo, sem perder
de vista a descontinuidade da história, que se efetiva num contexto
topológico sem ancorar-se no discurso arquitetônico nem como
figuração ou representação, nem como literalidade, amparando-se
antes na sua raridade, seus pontos obscuros e sua escassez de fontes,
de palavras que sobre ele versem – e com isso produzir o múltiplo que
por meio dele se designa – é o que será abordado a seguir.
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3 NOTAS ÀS MARGENS DE SUMMERSON E RYKWERT
Iniciando o desenho do que iremos abordar, podemos nos
perguntar, com Vernant (in COSTA LIMA, 2010, p. 51): Em que medida
os gregos antigos conheceram uma ordem de realidade correspondente
ao que chamamos de imagem, imaginação, mundo do imaginário? Da
ordem da realidade inserida no imenso arquivo daquela sociedade,
emerge a formulação da ordem dórica. Neste arquivo constam formas
sociais e políticas que, por meandros que iremos explorar, também
gestaram o projeto do templo dórico, com sua lógica formal específica,
da qual podemos aduzir o que segue, como base do que será analisado:
Vernant (2010, p. 65) destaca que:
[...] aos dois aspectos que assinalamos – prestígio
da palavra, desenvolvimento das práticas públicas
-, um outro traço se acrescenta para caracterizar
o universo espiritual da polis. [...]; observa ainda
que os que compõem a cidade, por mais diferentes
que sejam por sua origem, sua classe, sua função,
aparecem de uma certa maneira ‘semelhantes’ uns
aos outros.

E por fim, aponta que “esta semelhança cria a unidade da
polis, porque, para os gregos, só os semelhantes podem encontrar-se
mutuamente unidos pela Philia, associados numa mesma comunidade.”
(VERNANT, 2010).
Os discursos, como a arquitetura, devem ser tratados como
conjunto de acontecimentos discursivos: assumem sua materialidade
e possuem locus próprio, que possui atributos como relação, acaso,
descontinuidade, coexistência, recorte e acumulação, todos como efeito
de uma dispersão material ao longo do tempo. Sendo materialidade,
os discursos criam realidade, transformam e recriam o mundo
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continuamente: este é o acontecimento mesmo da arquitetura, a sua
produção de sentido que iremos investigar na Antiguidade grega.
Podemos nos aproximar do problema a partir da constatação de que
a questão das ordens, por longo tempo, se resumiu a uma questão de
gramática, e não de semântica – tratadas como processo gramatical
que remetia a significados obscuros senão virtualmente deslocados,
era provavelmente inevitável que seu sentido se esvanecesse quando
o desgaste da gramática encontrou-se com o desenvolvimento das
técnicas na Revolução Industrial.
Vitrúvio (2010, IV, 1, 3) expõe uma origem mítica da ordem
dórica antes de relatar a sua criação pela mímesis2 do corpo humano
masculino (Idem, IV,1,6), com a particularidade de não hierarquizar as
duas narrativas – ainda que uma conste em primeiro lugar, a mítica, não
ensombrece a outra –, havendo ainda, em comum às duas narrativas,
a menção a uma insuficiência na aplicação da ‘comensurabilidade’
no projeto dos templos. Se desconsiderado o mito, resta a maior
percepção da proposição mimético-gramatical. Após longo histórico
de interpretações vinculadas a tais premissas – como os tratados
dos séculos XVII, XVIII e XIX – temos, em 1963, uma abordagem
da questão do significado por Summerson (2009), que, narrando a
utilização das ordens pelos romanos, aplicadas sobre seus edifícios de
tecnologia diferente (arcos e abóbadas) como instrumento de controle
visual, afirma: “Talvez achassem que sem as ordens, um edifício não
poderia ser significativo. Talvez procurassem transferir o prestígio
da arquitetura religiosa para projetos seculares importantes. Não sei”
(SUMMERSON, 2009, p. 35). Atestando a inutilidade estrutural das
2 Abordaremos em trabalho que desdobra o presente artigo a reinterpretação
da mímesis levada a efeito por Costa Lima e Blummenberg, que demonstra a
insuficiência do conceito como antes entendido.
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ordens para a nova tecnologia, afirma que sua função seria dominar e
controlar a composição, além de dar-lhe expressão, ou seja, a mesma
abordagem gramatical, apoiada na morfossintaxe, e, por evidente,
devido à época, filtrada pela objetividade modernista, ainda que,
naquele momento, já declinante. Estamos imunes ao sentido.
No livro A coluna dançante, de 1996, que aborda o presente
tema – mantendo-o, em não pequena medida, represado na dicotomia
classicismo-modernismo –, a questão é trazida à luz do seguinte modo
por Rykwert (2015, p. 26): “Apesar dos periódicos apelos de retorno
a uma ‘ordem’ e a um ‘cânone’, há muito se insistia na oposição entre
um classicismo presunçoso e um modernismo elegante e arrebatador”.
Em sua exposição, o autor busca aprofundar o campo semântico e
hermenêutico de formas antes não vistas, mas sua brilhante pesquisa
caminha por aspectos de uma arqueologia das formas, descrevendo
detalhadamente seus elementos (base, fuste, capitel, vigas, métopas,
tríglifos etc.), seus desenvolvimentos metrológicos e formais, e tece
uma trama com o fundo literário coetâneo por conta da tentativa de
abordagem do jogo metafórico implícito às formas clássicas, sem
perscrutar muitos de seus sentidos.
Aqui nos afastamos dele, porque o nosso “hipotético guia
grego” será submetido a uma lente de efeito etnográfico de modo a
estabelecer um olhar antropológico cujo interesse está nas estruturas
políticas, sociais e mentais que atualizam os paradigmas orientadores
da produção das formas, perscrutando-lhes mais do que tocando seus
corpos de pedra. Assim, podemos também considerar este estudo como
anotações à margem da significativa pesquisa de Rykwert, buscando
observar vieses não privilegiados ali, na medida em que a questão, em
nosso modo de ver, ultrapassa a metáfora por ele enfatizada – corpo-
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edifício-mundo –, que é um dos termos em que a questão se realiza,
mas não a esgota. Isto se dá, provavelmente, por questões de ordem
historiográfica: o Movimento Modernista, pretendendo-se o ápice e o
destino da evolução cultural da cultura humana fez com que arquitetos
como Mies van der Rohe propugnassem que “as ‘formas’ pudessem ser
denominadas mais precisamente ‘modelos’, visto que na terminologia
objetiva [...] elas não têm um autor responsável e intencionado, sendo
ditadas pelo ‘presente’ impessoal” (RYKWERT, 2015, p. 348). No
mesmo processo histórico, Jean-Nicolas-Louis Durand já desvinculara
antes as ordens da metáfora, e Hegel decretava que a arquitetura era,
dentre as artes, a mais morta, visto ser a mais material e terrena, de modo
que nela o Espírito – libertado, então, dos modos figurativos (portanto,
da mímesis como era entendida) pelos quais os artistas podiam abordar
a verdade valendo-se dos sentidos – não encontrava lugar.
A questão pode ser expressa ainda de outro modo: para
Heidegger, “um edifício, um tempo grego, não diz nada. Ele
simplesmente existe ali, no meio de um vale rochoso e acidentado”
(apud RYKWERT, 2015, p. 352). Ora, estamos diante de um fenômeno
inserido na linguagem que, no entanto, a extrapola, e que resiste a uma
apreensão hermenêutica. Deste modo, o olhar sobre o dórico como
arquivo pressupõe uma historiografia que associe o contexto e a
problematização de nosso presente, com muitas de suas descobertas e
dúvidas. Como afirma Gumbrecht (2012, p. 29), “a partir dos sedimentos
do passado, nos quais reside o presente, abriremos caminho para
uma compreensão historicamente fundada no presente”. Retomando
o eixo central do argumento, é importante entender os constructos
que carregam significados na produção das formas como espécies de
metáforas: “até mesmo as metáforas têm história. Têm história em um
sentido mais radical do que os conceitos, pois a mudança histórica de
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uma metáfora põe em evidência a metacinética dos horizontes e modos
de ver históricos” (BLUMENBERG apud GUMBRECHT, 2012, p.
30).
Perseguindo as metáforas corpo-mundo (o homem canônico
vitruviano como medida do mundo), corpo-cidade (a apropriação
por Alberti, entre outros, do pensamento vitruviano), e vinculando
o controle da linguagem (também reivindicado por Vitrúvio como
princípio da cultura humana) à produção de metáforas do corpo
como cânone do universo, Rykwert ainda nos apresenta a transição
do corpo-percebido ao corpo-pensado como uma passagem sofrida,
materializada em ritos dolorosos (escarificações, extrações, perfurações,
decepações, circuncisão e tatuagens) que personificavam a cultura no
corpo, artefato no qual se podia ler o mapa do mundo. A tatuagem
e demais processos físicos são, igualmente, uma forma de submeter
o corpo à interpretação, por converter-se em documento histórico,
diferenciado no tempo.
Às representações no corpo convertido em arquivo
corresponderiam aquelas impressas nas edificações: Rykwert faz da
coluna (o gesto primitivo de cravar um poste ou um conjunto deles no
chão para apropriação física e simbólica do território) a demonstração
do agenciamento humano que pretendemos iluminar: a metáfora se
completa ao pensarmos que a sombra projetada pela coluna terá uma
direção “sempre paralela à sombra projetada pelo meu corpo ereto.”
(RYKWERT, 2015, p. 139).
Na mesma via, o arquiteto expõe que, se a analogia entre
corpo e mundo pode ter-se enfraquecido ao longo dos séculos, aquela
entre corpo e construção permaneceu por estar entrincheirada na
linguagem, portanto, no cotidiano; não estava a ligação entre corpo e
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construção, no entanto, entrincheirada como um enclave na linguagem
– ela permeava todo o tecido, de forma que seus depósitos não eram
inertes, e sempre moviam os significados. O que o autor tenta realizar
por seu argumento é fazer um significado emergir do espaço exíguo
entre as placas tectônicas que são constituídas pela diversidade dos
discursos já formulados sobre a origem das ordens. Alguns caminhos
metodológicos podem abrir-se como clareiras, a partir disso, se
pensarmos com Agamben (2008, p. 12) que “[..] em toda imagem está
sempre em ação uma espécie de ligatio, um poder paralisante que é
preciso desencantar, e é como se de toda história da arte se elevasse
um mudo chamado para a liberação da imagem no gesto”. Apontando
para a história das xoana, estátuas gregas de culto, complementa que
esta ligatio seria aquilo que na Grécia era expresso pelas lendas sobre as
estátuas que rompem os entraves que lhes aprisionam e começam a se
mover (Idem); o sentido da metáfora poderia ser aqui comparado com
a intenção que a filosofia agrega à ideia, que não é, de fato, segundo
a interpretação comum, um arquétipo imóvel, mas muito mais uma
constelação na qual os fenômenos se compõem num gesto.
A ideia acima se soma ao pensamento de McEwan (1991), que
defende que a arquitetura precede e cria a filosofia, e busca explorar
a natureza desta ligação. O que Agamben nos apresenta pode ser
cotejado com a proposta de McEwan e remete ao pensamento platônico
expresso no diálogo Mênon:
Sócrates - Você sabe por que você se admira,
ou você quer que eu lhe diga? [...]Por causa das
estátuas de Dédalo. Você não prestou bem a
atenção. Talvez porque entre vocês não exista
estátuas como essas.
Menon - Mas o que é que essas estátuas têm a ver?
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Sócrates - É que essas estátuas também escapam
e somem se não as amarramos bem. Mas uma
vez amarradas, elas permanecem. [...] E daí, que
possuir uma obra de Dédalo sem que ela esteja
amarrada, não vale grande coisa, é o mesmo que
possuir um escravo que quer fugir: eles não vão
ficar no mesmo lugar. Mas uma vez amarrada, ela
será de grande valor, como o são as belas obras. [...]
Essas estátuas são como as opiniões verdadeiras:
se podem permanecer em seu lugar são belas
e tudo o que produzem é bom. Mas se elas não
conseguem permanecer muito tempo, se não
forem articuladas por um raciocínio, elas fogem
da ψυχη humana. Portanto, não podem valer
grande coisa. É aí que entra em cena o que nós já
vimos, Menon: a recordação. Quando as opiniões
são articuladas, elas formam o conhecimento e
conseguem permanecer. E é justamente por isso
que o conhecimento é mais precioso do que a
opinião correta: ele forma rede. (PLATÃO, 2001,
p. 101-103) [grifos nossos]

Como ressalta McEwan acerca do estudo da lenda de Dédalo,
o expediente de atar estas estátuas primitivas (xoana) com cordas ou
correntes era um artifício para que a forma divina nelas se manifestasse.
Movimento significava vida, e a vida animada, a própria divindade
dessas imagens, era revelada ao amarrá-las: Platão mostra que a
divindade aparece pela imobilidade (daí o elogio socrático ao acorrentar
as estátuas de Dédalo). Na cultura grega pré-filosófica, a divindade é
movimento, alma, sopro, impulso, e as xoana estavam acorrentados
não porque o objeto fosse divino na sua imobilidade, mas o oposto.
A ênfase estava na liberdade, no animado: as correntes que ligam a
estátua de culto formavam um escudo para uma temerosa e excessiva
vida sobrenatural com o propósito de descortinar sua presença – o
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movimento em potência revelava-se ao ser necessário impedir sua
manifestação em ato.
Em paralelo ao sublinhar o movimento como passagem da
potência ao ato, para Platão, segundo McEwen, o laço da verdadeira
opinião com as correntes da recordação (anamnesis) aterram o divino
no campo do conhecimento humano. A evocação de Platão das estátuas
animadas revela uma mudança: nos dois casos, o ato de unir tem como
propósito trazer o divino para a esfera humana, a esfera da experiência,
mas há um deslocamento (de sentido), e este deslocamento é aquele da
ênfase da primazia do movimento sobre a primazia da imobilidade; da
primazia da experiência sobre a primazia do conhecimento que Platão
chama de “epistheme”.
Entre movimento e imobilidade, experiência e conhecimento,
funda-se o nascimento da consciência ocidental, e para isso, o filósofo
parece sugerir, a história de Dédalo possui chaves importantes. A
preocupação pela imobilidade guarda distância das mais antigas
articulações do pensamento especulativo grego e isto é o único registro,
ipsi literis, da primeiríssima nova articulação. A discussão de Dédalo e
suas xoana trará a discussão do nascimento da polis e, nela, a do templo
peripteral dórico.

4 ARQUIVOS: A FORMAÇÃO DA GRANDE METÁFORA
CORPO-ARQUITETURA
Sob tal perspectiva, as formas da arquitetura clássica rememoram
a ordem perdida, eternizam em pedra a comensurabilidade completa
que existia na natureza primordial, impregnada de elegância e sutileza.
Por ser, segundo Vitrúvio, adequada principalmente aos templos, está
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clara a alusão à memória (anamnesis, recordação, como vimos no
Artigo anterior acerca das xoana) desta natureza primordial quando de
sua elaboração e construção: “a composição dos templos assenta na
comensurabilidade, a cujo princípio os arquitetos deverão submeterse com muita diligência” (VITRUVIO, 2007, III, 1,1), ou: “de modo
semelhante, sem dúvida, os membros dos edifícios sagrados devem
ter em cada uma das partes uma correspondência de medida muito
conformemente, na globalidade, ao conjunto da magnitude total”
(Idem, III, 1, 3). Mais explicitamente ainda, sob o título Os templos são
obras eternas, nos transmite o arquiteto romano, em consonância com
as recentes descobertas arqueológicas, que, tendo a natureza composto
o corpo humano de tal modo que seus membros correspondem, em
proporção, ao todo, “parece que foi por causa disso que os antigos
estabeleceram que também nos acabamentos das obras houvesse uma
perfeita execução de medida na correspondência de cada um dos
membros com o aspecto geral da estrutura” (Idem, 2007, III, 1, 4).
Assim sendo, se tal relação era regra para todas as edificações, mais
ainda o seria àquelas devotadas aos deuses, “porque as qualidades e os
defeitos dessas obras permanecem eternos” (Idem).
Daí extrairemos a articulação entre ordem, natureza e
mímesis (μίμησης). Uma observação interessante é que à parte acima
mencionada sucedem Artigos – 2 a 5 – sobre tipologias dos templos,
demonstrando que Vitrúvio estabelece correspondências entre a
relação número-natureza, as ordens e a tipologia, ainda que não sejam
melhor explicitadas, talvez por muito óbvia à época. Assim, os templos
dedicados aos deuses seriam uma arquitetura da memória (anamnesis),
remetendo ao equilíbrio da natureza primordial ora perpassada pela
degeneração, ou uma arquitetura da ruína, que tenta reconstruir com
os vestígios daquela natureza anterior à ordem corrompida: “as grandes
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características deste estado de ruína, que define o mundo platônico em
sua especificidade filosófica, são o resíduo e a lembrança” (ROSSET,
1989, p. 218). Se quase tudo fora destruído, “dos edifícios desaparecidos,
que constituíam a natureza concebida inicialmente por Deus, subsistem
vestígios, aparentes em duas ordens de fenômenos” (Idem). Estas duas
ordens são os vestígios sensíveis, presentes nos corpos portadores de
beleza e os vestígios intelectuais, assentes na memória.
Graças à reminiscência, o mundo do Ser não está definitivamente
amputado do mundo sensível: ela é ponte entre os dois tempos da
natureza. Outra ponte é o mito, como em Hesíodo. Ocorre que a
reminiscência pode ter dois modos: é necessário distingui-los, na
medida em que apontam para duas classes de ideias. A primeira é a do
conhecimento, como nos mostra Rosset (1989, p. 218): “algumas ideias
(como aquelas que intervêm na descoberta das verdades geométricas)
alcançam uma completa recuperação intelectual, sendo, então, perfeita a
reminiscência”. A segunda está no domínio do mito, reminiscência sem
conhecimento, abortada: “por sua vez, outras ideias (bem, liberdade,
e de maneira geral, ideias postas no mais alto nível da hierarquia
platônica) não se prestam a tal reatualização, devendo contentar-se em
oferecer uma sugestão: domínio do mito” (Idem). Apartada da fonte, a
reminiscência não atinge a constituição de uma “ephisteme, o mito que
a sugere basta para atestar o resíduo desta ideia perdida” (Idem).
Conhecido realista, Aristóteles afirmará que a natureza é atual
e presente, não sendo necessário recorrer ao mito ou à memória para
identificar-lhe os vestígios: ela é autoevidente, depende apenas da
simples observação, e é auto-técnica, porque “comparável ao médico,
que emprega seu poder sobre si mesmo” (ARISTÓTELES, 2010, Livro
II, 8, 199a12). Importa-nos sobretudo a relação que para ele existe entre
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arte e natureza, questão que refletirá sobre a conceituação de mímesis.
Arte, aqui, é a tékhne (τέχνη), conceito pelo qual os gregos entendiam
qualquer modo de se operar transformações sobre a realidade, seja por
meio de artifícios (utensílios, ferramentas, mobiliário, edifícios etc.), ou
da arte como a entendemos hoje: “en algunos casos el arte completa
lo que la naturaleza no puede llevar a término, en otros imita a la
naturaleza’ (Idem, Livro II, 194-221). Em outra passagem, ele afirma
que a arte imita a natureza (ARISTÓTELES, 1995, Livro II, 8, p. 199):
si una casa hubiese sido generada por la naturaleza,
habría sido generada tal como lo está ahora por
el arte. Para ele há plena correspondencia entre
os dois polos, porque si las cosas por naturaleza
fuesen generadas no sólo por la naturaleza sino
también por el arte, serían generadas tales corno
lo están ahora por la naturaleza.

Depois de afirmar que a natureza espera a arte e vice-versa,
Aristóteles (1995) nos diz, aprofundando, que “en algunos casos el
arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término, en otros
imita a la naturaleza. Por lo tanto, si las cosas producidas por el arte
están hechas con vistas a un fin, es evidente que también lo están las
producidas por la naturaleza.”
Conforme define Blummenberg (apud COSTA LIMA, 2010,
p. 88), “a natureza e a arte são estruturalmente equivalentes”. As duas
funções da arte (completar ou imitar o que nos é naturalmente dado)
estão relacionadas ao duplo significado de natureza para os gregos:
princípio produtor, “natura naturans, e forma produzida, natura
naturata”. Confrontando estas duas assertivas aristotélicas, temos que
a visão naturalista influencia o modelo artificial (até porque o ‘artificial’
é engendrado pelo homem, parte da natureza), mas ocorre que em
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Aristóteles natureza e arte são de certo modo tão intercambiáveis
que não é isento de sentido afirmar que ocorre o contrário, o modelo
artificial inspirando a visão naturalista (ROSSET, 1989, p. 233).
O Livro I da Política seja apresentado o caráter natural e não
contratual das relações sociais fundamentais, a visão naturalista era
amplamente devedora de uma visão política: “quando Aristóteles requer
ao Estado ‘reproduzir’ a hierarquia da Natureza, ele constrói a Natureza
sobre o modelo da cidade grega. O fenômeno de projeção é evidente e
inegável” (LENOBLE, 1990, p. 154). As produções da tékhne (τέχνη)
são obra da natureza humana, que iluminam as produções da natureza
por produzir uma representação antropomórfica da ação natural na
qual temos que a natureza “puede entenderse como materia y como
forma, y puesto que esta última es el fin, mientras que todo lo demás
está en función del fin, la forma tiene que ser causa como causa final”
(ARISTÓTELES, 1995, Livro II, 8, p. 199-230), e é da elaboração da
forma (o inteligível) sobre a matéria (o sensível) que a arquitetura irá
produzir a linguagem clássica.
Há ainda uma chave para a interpretação da transposição entre
pensamento e formas arquitetônicas, situada num dos casos retirados
do rol de sutilezas que caracteriza as oposições internas ao pensamento
grego, sistema compacto em que um centro articula diversas disciplinas
atravessadas por um horizonte comum de coerência: a afirmação
de Protágoras, de que “o homem é a medida de todas as coisas, das
que são, enquanto o são, e das que o não são, enquanto o não são”
(FERREIRA, 2016, p. 2). Este homem-medida (άνθρωπος μέτρων)
significa, ambivalentemente, o homem individual e o homem universal,
“quais momentos ou fases dialéticas de um mesmo processo cognitivo
e de afirmação antropológica” (Idem, p. 2). O que diferencia a arte
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grega da que ocorrera antes dela é “o sentido do realismo mimético
ou fenomenológico, e a noção de escala humana” (Idem, p. 3), ou
mais ainda, da comensurabilidade, da analogia, “que configura as
coisas representadas de acordo com a maneira como elas se revelam
fenomenologicamente” (Idem), de um lado, e pela elaboração intelectiva,
pelo aprofundamento na busca de princípios que estejam impressos
na natureza, incluindo a natureza humana. A conexão que aproxima
Protágoras do tratado vitruviano se apresenta pela analogia entre o
homem-medida (άνθρωπος μέτρων) e o “homo bene figuratus”
(FERREIRA, 2016, p. 7): “A composição dos templos assenta na
comensurabilidade, a cujo princípio os arquitetos deverão submeter-se
com muita diligência” (VITRÚVIO, 2007, III, 1, 1). Prossegue Vitrúvio
(2007), afirmando que:
“A comensurabilidade nasce da proporção
consiste na relação modular (commodulatio) de
uma determinada parte (rata pars) dos membros
tomados em cada seção ou na totalidade da
obra, a partir da qual se define o sistema de
comensurabilidades.”

Chegando ao ponto sobre o qual versamos, diz que “nenhum
templo poderá ter esse sistema sem conveniente equilíbrio e proporção
e se não tiver uma rigorosa disposição como os membros de um
homem bem configurado (homo bene figuratus)” (Idem). Passemos à
articulação entre ordem, natureza e mímesis (μίμησης), pela metáfora.
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5 ORDEM E PERISTILO: NAU, CORPO SOCIAL, CORO,
LEI, NÓMISMA
Em grego, o termo para ‘matéria’ é hyle, que
significa ‘madeira, floresta’ – ou, como traduzirão
os latinos: silva ou materia, que é o termo para a
madeira como material de construção, distinto de
lignum, que é a lenha para queimar. Para o mundo
clássico, todavia, a matéria é o lugar próprio
da possibilidade e da virtualidade: ela é, pelo
contrário, a possibilidade pura, o ‘sem forma’ que
pode receber ou conter todas as formas e da qual
a forma é, de algum modo, o traço. Ou melhor, na
imagem de Aristóteles que mencionamos, a página
branca, a tabuleta para escrever sobre a qual tudo
pode ser escrito. (Giorgio Agamben)

Mc Ewen (1991) contesta a visão de que “é muito comum hoje,
entre certos historiadores da arquitetura esclarecidos, reivindicar que
a arquitetura, até o século XVIII, foi construída sobre metafísica”,
contra-reivindicando que todo o pensamento ocidental, incluída nele
a metafísica, foi primeiramente fundado na arquitetura, sendo esta a
depositária, a responsável pela preservação dos arquivos da civilização
ocidental em corpo, ou seja, em presença, em outra forma de discurso.
Não almejamos este poder de origem para a arquitetura: uma
simultaneidade de constructos históricos determinou percursos das
tramas da cultura. A despeito disso, o trabalho de McEwen ilumina
inúmeros pontos essenciais para esta abordagem: recortaremos da ordem
dórica o surgimento do tempo peripteral e seus possíveis significados.
O surgimento da polis grega nos séculos VIII e VII a.C., que alguns
autores chamam de ‘cidade do culto’, foi indissociável da construção
de santuários, e o atributo relevante e central destes santuários era
frequentemente, embora não sempre, o templo. Primeiro, um megaron
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autônomo, que depois se tornou o templo grego prototípico, com seus
naos, a morada da estátua cultuada (xoanon), rodeada por um peristilo
de colunas igualmente espaçadas. Quando, nos séculos VIII e VII a.C.
o templo grego se tornou peripteral, ele adquiriu ptera, alas, e para isso
buscaremos uma interpretação que não se fixe apenas nas motivações
tectônicas.
O templo de Hera em Samos (Heraoin), localizado no limite
da polis, foi um dos primeiros templos a possuírem alas: as colunas
de madeira apoiadas em bases circulares de pedra foram para fora
das paredes do templo: dezessete em cada um dos lados maiores, sete
dispostas na frente e seis na parte de trás, sendo o telhado estendido
para cobri-las. O Heraion era a morada da imagem (xoanon) de Hera,
mantida acorrentada de forma a revelar o dinamismo aterrador de sua
vida divina. Muitas razões formais, funcionais ou tectônicas foram
propostas para esta configuração: (i) o peristilo era um modo de
proteger as paredes de tijolos de argila das intempéries; (ii) a colunata
foi feita acima de tudo para impressionar, não havendo qualquer função
estrutural do pórtico, sendo claro que apenas 1,30 m. não bastam para
proteger a base das paredes; (iii) o peristilo foi concebido para articular,
penetrar, e estender o invólucro exterior da edificação para que se
tornasse um elemento autêntico no espaço vazio, de forma imediata
limitado e ilimitado, sistematizando com suas colunas um padrão
regular de medida por meio do qual horizontes distantes poderiam ser
compreendidos ou capturados.
A Grécia daqueles séculos estava em permanente mudança; não
só o mundo divino e a physis imortal, mas também o mundo humano
(na época ainda não totalmente separado do divino), com novas cidades
e suas ordenações políticas nascentes, e velozes embarcações que
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saíram em expedições colonizadoras, carregando em seus cascos o fogo
sagrado da metropoleis para destinos em todo o mundo conhecido.
Então, na imagem da polis que estava sendo formulada e cujo fazer era
um atributo extremamente essencial, o santuário da deusa se tornou
uma embarcação (naos) com remos bem ajustados (euēre’ eretma) que
são como asas (alas) para navios.
Segundo McEwen (1991, p. 109) estatua cultuada era amarrada
porque era essencialmente móvel. Ao templo foi dada mobilidade
porque era essencialmente fixo. Neste contexto, Ícaro era, em todos
os relatos, afogado perto de Samos. Também Teodoro de Samos,
arquiteto, com seu pai Rhoikos, mencionado por Vitrúvio, é visto como
um tipo de contrapartida histórica ao mítico Dédalo – estas curiosas
correspondências entre figuras míticas e históricas sugerem ainda que
pteron do tempo peripteral tinha muito a ver com um entendimento
nascente da arquitetura enquanto voo materializado (asas, alas) ou
navegação.
Vitrúvio expõe em que consiste a arquitetura: taxis (ordem),
diathesis (disposição), decor, distributio, e eurythmia. O que garante a
eurythmia em um barco, diz Vitrúvio, é o espaço entre suas forquetas
(apoios dos remos). Em seu Artigo sobre a proporção da construção,
menciona mais uma vez aos remos. Com o completo desaparecimento
das fontes gregas de Vitrúvio, nos restam pensar os termos: a origem
mais direta da palavra eurythmia é eu, bom, bem, e rhythmos, que
não é somente qualquer movimento (ritmo) regularmente repetido,
mas também forma ou padrão. Nos termos usados pelos escultores
gregos clássicos, um único rhythmos bem escolhido poderia, de fato,
expressar toda a própria natureza do movimento. Com os termos
assim tomados, a materialização do rhythmos certo em um trabalho
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de arquitetura, de uma forma que perfeitamente o harmoniza com
seu elemento circundante, é bem próximo ao que a eurhytmia parece
significar. Remos bem ajustados, euēre’ eretma, são a perfeita sintonia
do barco com o seu elemento circundante, e podemos argumentar
que no próprio pensamento concreto dos construtores dos primeiros
templos peripterais, eurythmia era também euēre’ eretma.
Das naus à guerra, diz-nos Vernant (2010, p. 66) que o herói
homérico “[...] já não tem muita coisa em comum com o [...] soldadocidadão, porque para o herói era fundamental a façanha, a proeza, o
gesto individual de coragem”, a demonstração da individualidade
eivada de superioridade. Quando se aproxima o tempo dos peristilos,
“o soldado-cidadão já não conhece o combate singular; deve recusar
[...] a tentação de uma proeza puramente individual. É o homem da
batalha braço a braço, ombro a ombro, treinado em manter a posição”
(Idem), marchando em ordem, lançando-se com passos iguais contra o
inimigo, equidistante, obrigado a não abandonar seu posto na batalha.
A virtude guerreira é feita de sophrosyne: “um domínio completo de
si, um constante controle para submeter-se a uma disciplina comum, o
sangue frio necessário para refrear impulsos instintivos que correriam
o risco de perturbar a ordem geral da formação” (Idem, p. 68). A
falange da batalha faz o soldado, a cidade faz o cidadão, uma unidade
permutável, um elemento semelhante a todos. Que realidades sociais
recobrem o ideal de sophrosyne? Elas criam espaço para a igualdade,
a isotes, que aparece como um dos fundamentos da nova concepção
de ordem. “Sem isotes não há cidade, porque não há philia. O igual
não pode engendrar guerra, diz Sólon. Trata-se de uma igualdade
hierárquica ou, como dirão os gregos, geométrica e não aritmética; a
noção essencial é de fato a ‘proporção’” (Idem, p. 98). Soldados como
remos bem ajustados, euēre’ eretma, eurythmia.
490

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS MUITAS FACES DA
METÁFORA E O SENTIDO
Assim como a eurythmia que se manifesta nas imagens das naus
e das falanges na guerra, poderíamos aqui trazer inúmeros exemplos
daqueles séculos, como (i) a origem da legislação sobre o homicídio
enquanto origem do direito e da equidistância jurídica entre pessoas, (ii)
a emissão da moeda em seu sentido próprio, isto é, da moeda de Estado,
emitida e garantida pela Cidade, como forma de substituir a imagem
antiga, toda carregada de força afetiva e de implicações religiosas, “de
uma riqueza feita de hybris, pela noção abstrata de nómisma, padrão
social de valor, artifício racional que permite estabelecer entre realidades
diferentes uma medida comum e igualar assim o intercâmbio como
relação social” (Idem, p. 101), (iii) o aparecimento do canto coral no
desenvolvimento inicial da tragédia, em substituição ao dos solistas do
ditirambo, um hino cultual que era entoado em honra a Dioniso no
período arcaico. São inúmeras as portas de entrada para a metáfora
corpo-cidade-construção a serem exploradas e aprofundadas, o que
extrapolaria os limites deste artigo.
Nosso esforço foi buscar modos diversos de aproximação ao
documento arquitetônico como arquivo, amparando-se antes na sua
raridade, seus pontos obscuros, sua escassez de fontes, demonstrando
que o gesto da preservação, enquanto conceito e práxis, está inscrito no
significado do que é produzido, que deve ser objeto de uma arqueologia
tanto quanto o objeto material que lhe suporta. A interseção entre
os campos da análise arqueológica dos objetos (no caso, os templos
dóricos) com uma arqueologia ampliada para os textos filosóficos,
poéticos e literários, bem como para outros domínios da cultura,
constitui-se em procedimento que acrescenta valor ao objeto por
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desvendar-lhe os vínculos nem sempre claros, demonstrando que as
formas arquitetônicas são arquivos complexos que tanto guardam os
sentidos de uma sociedade quanto os alimentam.
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Capítulo 26
Ayrton “Lolô” Cornelsen e a “Residência Belotti”:
Exemplares da Arquitetura Moderna no Paraná
Pablo Izidoro de Oliveira 1;
Micheline Marcos 2

1 Introdução
A análise histórica de um movimento, seja: artístico, social,
arquitetônico ou político, se dá pelos diversos fatores que englobam
o pensamento humano em determinado período. O modernismo é
uma das bases divisoras do mundo com a introdução do pensamento
“moderno”. Tal pensamento acontece nas mais diversas áreas de
conhecimento, desde a indústria à arquitetura, da arte à política.
Pesquisar sobre “Lolô” Cornelsen torna-se um processo simultâneo de
feitos e proezas executadas pelo arquiteto-engenheiro, oscilando entre
o contexto particular e o cenário regional com os constantes avanços
que vieram há ocorrer durante o final da primeira metade do século
XX. Para tanto, a pesquisa divide-se em quatro períodos traçando uma
linha entre o cenário nacional, as influências da produção regional e o
processo conceptivo da “Residência Belotti”.

1 Graduando em Arquitetura e Urbanismo; Centro Universitário Curitiba –
UNICURITIBA; e-mail: izidoropablo@gmail.com
2 Doutora pela FAUUSP, docente de Arquitetura e Urbanismo; Centro Universitário
Curitiba – UNICURITIBA; e-mail: micheline.helen@gmail.com
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2 O SURGIMENTO DE UMA NOVA LINGUAGEM E
NEOLOGISMO
O movimento moderno foi uma revolução no âmbito social,
bem como no arquitetônico (CURTIS, 2008, p. 15). Pode se dizer que
na concepção do modernismo, o movimento era exclusivo somente
a uma seleta parte do mundo até a primeira metade da década de
1920. Com os avanços promovidos pela Deutscher Werkbund, a
Bauhaus e o Organicismo de Frank Lloyd Wright, podemos classificar
o modernismo como um caráter praticamente exclusivo da Europa
Ocidental, parte da União Soviética e dos Estados Unidos. No Brasil,
o modernismo é consequência da evolução do pensamento de grupos
intelectuais, principalmente dos paulistas, que no campo das artes se
inspiraram nas vanguardas europeias.
Até 1900 o Brasil não dispunha de nenhuma originalidade
arquitetônica, mas sim de adaptações da arquitetura europeia. Tinhase uma vontade de rebusco dos abastados paulistas e cariocas que
frequentavam o Velho Mundo. Admiravam os chalés suíços, palácios
venezianos e moradias rústicas francesas, mas não compreendiam que
os encantos de tais construções provinham de sua autenticidade, sua
perfeita adaptação ao meio histórico regional e que não podiam ser
desvinculadas ao seu contexto. Encontrava-se no Rio de Janeiro e São
Paulo somente uma miscelânea de estilo classicizantes, como aponta
Bruand (2010, p. 33).
O ecletismo evidentemente não desaparece do Brasil
momentaneamente, e a mesma transição demora para ocorrer para o
movimento moderno. Embora a semana de Arte Moderna, ocorrida
em 1922, tenha promovido debates sobre a renovação e ruptura do
academicismo no ambiente cultural brasileiro, parte dos arquitetos
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que se alinhavam ao movimento “... não ostentavam uma consistência
programática como seus colegas literatos ou artistas plásticos”
(SEGAWA, 2014, p. 43).
O despontar de um novo estilo arquitetônico, que seguia as
teorias desenvolvidas pela Deutscher Werkbund e o Construtivismo
Russo, só veio a acontecer no Brasil com as obras do ucraniano
Gregori Warchavchik3. Não bastassem as práticas brasileiras no âmbito
da construção civil, Warchvchik teria de superar os impasses de uma
cultura ainda influenciada pelas produções eruditas e ecléticas. Existia
um serviço de censura de fachadas em nome do bom gosto que
aprovava as mais exorbitantes elucubrações pseudo-históricas, porém,
não admitia a nudez integral, presente no projeto de Warchavchik,
como destaca Bruand (2010, p. 65). Durante o resto da década de 1920,
e o decorrer de 1930, Warchavchik constrói mais casas por São Paulo.
Organizou, também, exposições de mobiliário seguindo a linguagem
de sua obra para a alta sociedade paulistana que começava a aceitar o
estilo. Foi na Exposição “Pintura, Escultura, Literatura e Arquitetura
Moderna”, em 1930, organizada por Warchavchik em sua casa projetada
na Rua Itápolis, que surgiu o neologismo “casa modernista”:
Foi nessa oportunidade que surgiu o termo, a seguir
empregado retrospectivamente para designar todas
as tendências reformistas posteriores à Semana de
Arte Moderna. Warchavchik não gostava do termo
“arquitetura moderna”, usado no seu meio para
“casas que de moderno só tinham a eletricidade
e o banheiro”. Preferia o de “arquitetura nova”,
mas o termo não chegou a impor-se. Criou o
3 Gregori llych Warchavchik: Odessa, Ucrânia, 1896 – Brasil, 1972. Formado pelo
Reggio Istituti Superiori di Belle Arti, Roma - Itália. Trabalhou com Marcello
Piacentini; teve contato com as primeiras polêmicas e teorias de Le Corbusier;
imigrou para o Brasil em 1923.

496

neologismo “modernista”, de aceitação imediato
(BRUAND, 2010, p. 70).
Fig. 1 – À esquerda, Casa do Arquiteto Gregori Warchavchik, na Rua
Santa Cruz. São Paulo.1927-1928; à direita, maquete da “Residência
Frederico Kirchgassner”, no alto São Francisco. Curitiba. 1929-1932.

Fonte: O autor; adaptado de (1) Acervo Família Warchavchik; (2) Acervo
Universidade Federal do Paraná.

Em Curitiba, as poucas manifestações de um estilo referido a
“nova arquitetura” eram recebidas com estranheza. Paralelo as obras
de Warchavchik e as produções da Weissenhofsiedlung4 ascenderia a
primeira casa de estilo moderno na capital paranaense. Tal residência
foi concebida por Frederico Kirchgassner5, em 1929. Construída no
alto da Rua São Francisco, foi elaborada a partir de uma fusão entre
volumes e estilos provenientes do Construtivismo Russo e da Bauhaus,
como aponta Lins (2004, p. 19), trata-se de uma construção composta
por uma miscelânea de conjuntos combinados entre volumes cilíndricos
e ortogonais, sem ornamentos, dispensando o uso do telhado na qual
4 Weissenhofsiedlung: Exposição de arquitetura moderna, ocorrida em 1927,
encomendada pela Deutscher Werkbund, que sob comando de Mies Van Der Rohe
e uma gama de arquitetos, produziram uma trintena de residências com foco em
habitação social, na periferia de Stuttgart.
5 Frederico Kirchgassner: Ibirama, Brasil, 1899 – Curitiba, 1988. Formado pela
Architectktur System Karnack-Hachfeld, Potsdam; Deutsche Kunstschule, Berlim.
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fora construído um terraço mirante. Durante a construção, surgiram
inúmeras pessoas, dentre eles vizinhos e transeuntes, que sugeriam
novos métodos e ideias de construir um telhado no volume. Tinham a
intenção de torná-lo belo ou salvar o já construído (DUDEQUE, 2001,
p. 91). Diferente do caso de Warchavchik, Kirchgassner trabalhava na
Prefeitura de Curitiba, o que facilitou os trâmites de aprovação do
projeto da residência.
Porém, não foi em São Paulo com as obras de Warchavchik ou
com as de Kirchgassner que o modernismo se instalou no Brasil; mas
na década de trinta, na Capital Federal, até então Rio de Janeiro, por
uma equipe de arquitetos posteriormente denominada Escola Carioca.
Enquanto os arquitetos da Escola de Belas-Artes estavam
presos ao comodismo do neocolonialismo, a Escola Carioca estava
aberta às mudanças que ocorriam na Europa. O início definitivo que
marcara a história do modernismo e daria bases para a projeção da
arquitetura brasileira para todo mundo, se consubstancia com o projeto
do Ministério da Educação e Saúde (1936-1943) no Rio de Janeiro, pela
dupla Lúcio Costa — Oscar Niemeyer e consultoria de Le Corbusier.
Em posterior ascensão, as escolas arquitetônicas emergiram numa
disputa saudável, e por vezes de recalque como já afirma Lins (2004,
p. 2), na necessidade da criação de uma identidade arquitetônica e nos
novos caminhos da concepção do espaço.
Após a década de sessenta e setenta as produções modernas
entram num processo de declínio. A ascensão do pós-modernismo
marca seu início no Brasil. Como aponta Gnoato (2009, p. 43), “[...]
a vanguarda brasileira pode ser considerada a última manifestação do
Movimento Moderno”.
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3 AYRTON “LOLÔ” CORNELSEN: RELATO DE POUCOS
FATOS CULMINANTE DE TODOS OS ATOS
Nascido em Curitiba, em 7 de julho de 1922, Ayrton João
Cornelsen, chamado comumente de “Lolô”6, é personagem necessária
para compreensão da História do Paraná, seja nas suas diversas
façanhas como arquiteto e engenheiro ou como figura participante
da consolidação da produção arquitetônica moderna no cenário
paranaense. Entre suas produções, destacam-se as casas e o projeto do
Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná (DER-PR), todas em
estilo moderno (GNOATO, 2009, p. 67).
Figura de grande espiritualidade e vigor, Cornelsen não
começara os estudos no campo da arquitetura, uma vez que o curso
fora inserido na grade curricular da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) apenas em 1961. Contrariando a vontade dos pais, matriculouse em 1943 no curso de engenharia civil; no mesmo período, foi
esportista de dois grandes clubes de futebol estadual, com grande
representatividade no Atlético Paranaense, o qual Cornelsen é torcedor
fanático. Na época, como esporte era visto como meio não digno de
ganhar dinheiro, passaria a perder espaço para os estudos. Parte do
conhecimento adquirido durante a engenharia e seu período como
esportista, traria boas contribuições para produção arquitetônica
executada por Cornelsen (LINS, 2004, p. 14).
As constantes proezas e o bom desempenho como aluno
levaram Cornelsen a estagiar na Prefeitura de Curitiba, entre 1943 e
1945. Desta oportunidade, “Lolô” entraria em contato com Alfred

6 “Lolô”: Apelido derivado de “Loloco”, dado a Cornelsen por suas ideias fora do
comum.
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Agache7, que fora contratado pelo Interventor Manoel Ribas para
desenvolver o Plano Diretor de Curitiba, em comemoração aos 250°
anos da cidade. Com Agache, Cornelsen destaca-se pela facilidade que
desempenhava sua função, sendo aconselhado a abandonar o futebol
e a engenharia para dedicar-se a arquitetura. Em determinada ocasião,
Alfred presenteia Lolô com o que chamara de novos caminhos da
arquitetura. Esse era “Oeuvrè Compléte”, na qual retrata-se a fase
purista do arquiteto franco-suíço Le Corbusier assim como a discussão
dos cinco princípios arquitetônicos adotados no seu processo de
concepção. Como observa Cavalieiri (2015, p. 1), os reflexos das
produções arquitetônicas projetadas por Cornelsen podem tomar uma
nova interpretação após esse presente.
O contato definitivo com arquitetura só veio a acontecer em
seu último ano de formação. Segundo GNOATO (2009, p. 81) o
desenrolar de um episódio envolvendo seu professor, após a realização
da última prova do curso de Engenharia, resultou na sua transferência
para a cidade do Rio de Janeiro. Na, até então, capital federal concluiu
seus estudos realizando mais seis cadeiras que o tornariam arquitetoengenheiro. Segundo palavras de Cornelsen (2012) “[...] e hoje sou mais
arquiteto que engenheiro!”
Como opositor das técnicas construtivas e estilos arquitetônicos
vigentes na cidade de Curitiba, entre eles: o déco, neocolonial, obras
ecléticas ou simulacros idealizados na defesa da beleza, como as
residências de fachada; “Lolô” Cornelsen contestou e se opôs a
produzir tal arquitetura. Como observa Dudeque (2001, p. 133), “[…]
7 Alfred Humbert Donat Agache: Tours, França, 1875 – Paris, 1959. Arquiteto
diplomado pela Gouverment e Chevalier de la Légion d’Hourner e membro
fundador da Societè Française des Urbanisme. Remodulou cidades na Europa,
América do Sul e Norte.
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entendendo como uma sucessão cosmética aplicada à construção”.
Boa parte dessa contestação deu-se pela leitura visual da bibliografia
presenteada por Agache, o despontar de construções de estilo
moderno na cidade e recusa a projetar uma arquitetura fundamentada
no historicismo clássico e suas vertentes.
Em 1949, ao retornar do Rio de Janeiro, “Lolô” Cornelsen inicia
sua produção moderna em Curitiba sob fundamentos corbusianos.
Segundo KASPCHAK (1999), a “Residência Cleusa Lupion”, em
homenagem à esposa de “Lolô”, foi a primeira pós-Kirchgassner a
apresentar novas diretrizes a arquitetura curitibana. Não bastasse o
uso dos pilotis, a planta livre, os detalhes cunhados e executados na
marcenaria de Cornelsen, ainda marcou os estudos empíricos para
com o clima e o movimento do Sol. Desenhada em forma de leque,
todas as paredes convergiam para um ponto comum ou apresentavam
paralelismo a esse ponto. Conforme relata Dudeque (2001, p. 146), as
curvaturas foram calculadas a partir da incidência solar no paralelo de
Curitiba, nas proximidades do solstício de inverno. Na escala criada
por Cornelsen em função das primícias de luz, os dormitórios eram
sombreados no verão e ensolarados no inverno, assim como situar a
circulação vertical e cômodos de serviços na fachada sul.
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Fig. 2 - “Residência Cleusa Lupion”. Projeto datado de 1946 e concluído em
1949 (demolida em 1999). Á esquerda, fachada com painel desenhado por
“Lolô”; à direita, planta do primeiro pavimento.

Fonte: O autor; Croqui por “Lolô” Cornelsen, (1-2) adaptado de Lins (2004,
p. 45).

Segundo relata Cornelsen (2012), em entrevista, sob indicação
de Juscelino Kubitschek representou o Brasil no V Congresso
Internacional de Arquitetos promovido pela União Internacional dos
Arquitetos (UIA), realizado em Moscou – Rússia, em 1957. Deste
episódio “Lolô” sofrera com a perseguição da ditadura militar, que
passou a vê-lo como homem de esquerda; a começar pela arquitetura
que esse produzira em solo curitibano. Como já apontara Lins (2004,
p. 19), os moradores da província curitibana observavam as edificações
provenientes de uma “nova arquitetura” como feia e sem graça; uma
ameaça comunista ou socialista, fortemente atrelada as características
da produção moderna. Com a eclosão da revolução ocorrida na década
de sessenta, assim como os atos da década de setenta; Cornelsen teve
de vender sua casa às pressas e fugir para Europa. O retorno de “Lolô”
a Curitiba, relatado em entrevista, ocorreu com a chegada dos Cravos e
a Revolução em Portugal (ROMAGNOLLI, 2008).
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Cornelsen renderia páginas e páginas de pesquisa somente
de sua biografia, parte pelas produções como arquiteto e engenheiro,
outras pelo desempenho esportivo. Foi um atleta quase completo.
Dentre seus projetos, estão: pontes, estradas, estádios, autódromos,
campos de golfe, complexos de turismo, hotéis e até na idealização da
famosa caixa de brita, na pista de Maputo, na qual salvara o piloto Niki
Lauda de uma colisão. Foi Secretário de Obras do governo e diretor
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), quando projetou,
entre outros, a Rodovia do Café, o Ferry-boat de Guaratuba, a Estrada
do Colono e Curitiba – Paranaguá-PR. Oscilou entre fases políticas
e produções regionais, nacionais e internacionais; tendo fracassos
e sucessos. Contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Puerto
Stroessner, atual Ciudad del Este, após a coordenação e construção da
Ponte da Amizade (DUDEQUE, 2001, p. 132).
Segundo pesquisadores como Dudeque e Gnoato (apud
LINS, 2004, p. 117), o reconhecimento das produções de Cornelsen
acontecera apenas na virada do século XX, devido a sua ausência no
cenário paranaense. Enquanto os arquitetos conterrâneos, radicados
em outros estados, participavam dos concursos nacionais, “Lolô”
comandava o DER ou iniciava suas produções internacionais.

4 “RESIDÊNCIA BELOTTI”: A “CASA VERMELHA”
Em Curitiba, as poucas manifestações de uma produção
moderna eram achaques de condenação, como é o caso da obra de
Kirchgassner, já citado nesta pesquisa. Parte pela desconstrução de
um ideal seguido de uma ruptura na monotonia de beleza detida pela
produção curitibana, que ainda buscava reproduzir obras de um passado
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longínquo europeu. A cidade que passava pelo progresso proveniente
da cultura cafeeira crescia vertiginosamente. Curitiba que antes tinha
um caráter interiorano, passa a receber construções financiadas por
órgãos governamentais em estilo modernistas, como: o Centro Cívico,
Teatro Guaíra e edifícios que filiaram secretarias, ministérios, fóruns e
tribunais, no governo de Bento Munhoz da Rocha.
Em 1953, a pedido do casal Nine e Medoro Belotti, foi
encomendado o projeto da primeira casa. As envolventes que ligaram
Cornelsen ao projeto dos Belotti podem ser explicadas pela ousadia
do arquiteto-engenheiro ou até mesmo pela necessidade da família em
querer algo diferente. Nine sempre fora ousada frente as mulheres de
sua época, não gostava de casa comum. Parte dessa influência pode ser
interpretada pela personalidade forte de Nine ou pelo conhecimento
da arquitetura produzida por Oscar Niemeyer e, sobretudo, de Roberto
Burle Marx; tendo contato muito antes da construção da “Residência
Belotti” (CAVALIEIRI, 2015, p. 200). Segundo “Lolô”, “Aqui pude
brincar de arquiteto. Seus donos me deram carta branca para fazer todas
as minhas loucuras. Viajamos o Brasil e o mundo atrás de soluções para
esta casa” (CORNELSEN, 2015, p. 53).
Como aponta Dudeque (2001, p. 200), as residências burguesas
da primeira metade dos anos de 1950, apresentavam percursos divididos
em frações privadas e sociais, na tentativa de seccionar o que era público
e privado. No projeto realizado por Cornelsen, para a família Belotti, tal
concepção foi alterada. Havia uma comunicação entre os ambientes. A
residência se dividia em dois pavimentos na sua parte frontal, que juntos
culminam num único pavimento na parte inferior. Os percursos eram,
e são, livres, vetando a intimidade apenas aos dormitórios, localizados
no primeiro pavimento.
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Não bastasse a forma diferente de concepção e disposição dos
cômodos, o projeto idealizado por “Lolô” vai além da estética; o
arquiteto se mostra frente ao seu tempo quando insere a necessidade
de adaptação ao meio (clima, recursos naturais e disponibilidade
de materiais) e aos futuros moradores. É característica presente na
obra o uso do mezanino, na época uma inovação, utilizado como
corredor para promoção da circulação entre os dormitórios. A
cozinha fora concebida segundo sugestões de Medoro, uma vez que
este não queria aquela com duas portas de acesso devido à perda de
espaço (CAVALIEIRI, 2015, p. 204). Em relatos, Nine afirma que
o azul-marinho utilizada na cozinha, compunha um estilo futurista
em sintonia com os eletrodomésticos de ponta (BELOTTI, 2014, p.
14). É presente na obra, ainda, a lareira construída na sala de estar,
porém, não registrada no Alvará 22.422 (IPPUC, 1955), assim como
o fechamento de uma das aberturas da fachada.
Fig. 3 – Planta de um “Projeto de uma residência para MEDORO E BELOTTI”

Legenda: (1) varanda; (2) vestíbulo; (3) living/estar; (4) bar; (5) escada; (6) cozinha; (7)
lavabo; (8) dormitórios; (9) BWC; (10) mezanino. (a) lareira; (b) abertura bloqueada.
Fonte: O autor, 2017; adaptado de IPPUC, 1955 – Alvará 22.422

Em entrevista, Cornelsen (2014) explica como concebeu os
espaços, seguindo as necessidades da família:
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Todo projeto que a gente executa numa casa
tem que analisar a família. Como a família vive,
os aspectos da família, os defeitos, as virtudes;
tudo para você adaptar a família na casa, não a
casa se adaptar a família […]. Curitiba ainda tinha
condição de ser uma grande cidade e aí eu procurei
os projetos em alterar um pouco para dar mais
uma cultura arquitetônica para nossa população
[…] Curitiba é uma cidade difícil, tem calor e
tem frio. Frio, frio. Então você tem que adaptar a
casa nesse ambiente (…). Analisei a família, tudo
pequenininho, então você vê que os armários são
da altura deles e vocês vão achar defeito, não é
defeito, é que eu fiz de acordo para a família deles
[...]. (Transcrição do autor).

Das considerações sobre a estatura da família, podemos destacar
o beiral das janelas, os armários, já citados, e as bancadas com altura
reduzida. Cornelsen teria um grande desafio, não fosse a sua audácia
e estudos realizados em função da incidência solar. Fora pioneiro no
explorar desta técnica, parte pelo contato com o que já se produzia
pela Escola Carioca no Rio de Janeiro, mas com sua originalidade
numa cidade de clima de grandes precipitações durante todo o ano
como é Curitiba. Na famosa fachada, as madeiras pintadas de vermelho
mostram a preocupação de Cornelsen frente as intempéries da cidade e
a resistência do material, usada como uma segunda camada em prol do
conforto térmico dos residentes. A fachada se mostra, ainda, eficiente
nos dias de inverno, pois, recebe incidência solar no período da tarde.
Somado a laje dupla, garantia da inércia térmica, o calor irradiado das
paredes aquecia os dormitórios durante a noite.
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Fig. 4 – À esquerda, “Residência Belotti” fotografada em
1955; à direita, casal Belotti em sua varanda. Ao fundo
painel executado em madeira por “Lolô” Cornelsen.

Fonte: Acervo Família Belotti

Das cores fortes as formas arrojadas, surgiam inúmeras
conjeturas sobre qual serviço abrigaria a edificação, menos a hipótese
de ser uma residência. Como aponta a antiga proprietária Nine Belotti
apud. Lins (2004, p. 60), a residência causou impacto durante a
construção e após o término. Em primeiro momento pelo térreo ser
composto parcialmente por um mosaico geométrico branco, preto e
vidros; já na fachada superior, vermelho com janelas brancas em fita
destacavam-se não só pelo contraste, mas pela leve inclinação que
causava, e causa, a sensação do volume flutuar sobre finas colunas. A
versão sobre a cor forte pode ser apresentada em duas versões. Como
relata “Lolô”, a fachada vermelha seria um protesto a burguesada
curitibana (DUDEQUE, 2009, p. 202). Já num outro momento,
Cornelsen apud. Suzuki (2015, p. 17) diz que a fachada vermelha seria
uma provocação a Medoro, uma vez que ele era torcedor rival do time
de “Lolô”.
As influências provenientes do Neoplasticismo de Piet
Mondrian, sob abstração de Cornelsen, renderam detalhes a residência;
podendo ser visto no painel que ocupa parte da parede da varanda e que
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foi replicado no portão. É presente na obra, também, o uso do cobogó
projetado pelo arquiteto-engenheiro. Das várias propostas inseridas,
ainda, foi necessário o uso do portão automático. Por ser construída no
alto do terreno, tornava-se menos prático descer a rampa de inclinação
acentuada para abrir o portão (CAVALIEIRI, 2015, p. 204).
Durante a construção nascera dois dos três filhos dos Belotti,
sendo estes: Denise e Roberto Belotti. O nascimento dos novos e
futuros residentes antecipou o término da construção. Em 21 de julho
de 1957, mudaram-se para nova residência, data na qual também fora
comemorado o primeiro ano de vida do, até então, pequeno Roberto.
Nine recorda que a temperatura estava muito baixa, típico da capital
paranaense, contemplava o céu encoberto, mas a casa se mantinha
aquecida pela lareira (BELOTTI, 2014, p. 23).
Com o passar dos anos, contudo, a residência se mostrou
pequena ao programa de necessidades dos Belotti. Durante a construção
a família aumentara e passaria a receber uma nova residente, Deborah
Belotti, filha caçula do casal. Assim como o nascimento da filha de
Medoro e Nine, fatos internos a família culminaram na venda da
residência, em 1959. Segundo Lins (2004, p. 60) poucas das residências
projetadas por Cornelsen entre o período de 1945 e 1956, refletiram ou
atingiram a máxima de execução, tendo acompanhadas desde o esboço
até a conclusão. Somente quatro residências seguiram com rigor seus
projetos, dentre estas a “Residência Belotti”.
4.1 “Binz”, “Pachecos”, doze anos e o abandono
No final da década de 1950, uma fábrica de louças comprou
a “Residência Belotti” para seu diretor e esposa. As determinantes
envolvidas na escolha para a “Familia Binz”, estavam em destaque as
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tecnologias disponíveis na casa, a começar que já estava mobiliada e
tinha telefone, equipamento raro para a época; a qual, também, facilitaria
a instalação da “Sra. Binz” na residência. Começaria aí, as alterações
da construção. No térreo, anexos foram estruturados aos espaços
existentes, como o jardim de inverno que fora transformado em sala de
jantar tornando o living mais amplo. Já no primeiro pavimento, parte
do teto que acompanhava a queda da proteção de intempéries em laje
dupla foi reestruturado para receber um escritório.
Na década de oitenta, a residência que já passara por alterações
da sua proposta inicial, marca uma nova etapa. Após avistar o
anúncio que enfatizava a venda da “casa vermelha” da Rua Dr. Faivre,
Romário Pacheco8 visitou as instalações e se encantou pela construção
(PACHECO, 2014, p. 32). Residiu por trinta e um anos na casa,
período no qual teria mudado a cor de sua fachada por duas vezes,
consecutivamente, no primeiro ano da década de 1990 e depois no final
dessa mesma década.
Após quase meio século entre construção, execução de detalhes,
a primeira família a qual consubstanciara o sonho da casa, as outras duas
famílias que residiram e alterações de edificação e cor; a “Residência
Belotti” foi colocada à venda. Resistiu por doze anos, na qual tomara
características de abandono e deterioração dos mobiliários originais.
Teria o mesmo fim que a “Residência Cleusa Lupion Cornelsen”, já
abordada nesta pesquisa, não fosse a compra do local por um casal
de investidores que daria novas esperanças ao icônico exemplar da
arquitetura moderna no Paraná.
8 No livro “Espirais de Madeira”, Irã Taborda Dudeque aborda a “Residência Belotti”
como “Residência Romário Pacheco”; sendo o mesmo objeto, apenas com nomes
diferentes.
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4.2 Restauro
Os estudos realizados por Gabriele Websky Meier9 e Hugo
Umberto Carmesim10, renderam prospectivas possibilidades a
edificação; que para além de suas características arquitetônicas, marca
significados e valores para a História da cidade de Curitiba. Uma
testemunha da evolução nos modos de concepção de Ayrton “Lolô”
Cornelsen, da interpretação do espaço, do ato de residir e das soluções
técnicas construtivas, seja na escala macro ou micro da edificação.
A “Residência Belotti” é catalogada como exemplar
“modernista” edificado em solo curitibano, tendo em sua composição
formal e estrutural três dos cinco pontos para uma “Nova Arquitetura”
concebidos por Le Corbusier; uma vez empregados a construção
por Ayrton “Lolô” Cornelsen. São elementos presentes: os pilotis, a
fachada livre e a janela em fita. Marca, ainda, a racionalização através
das formas puras. Para tal, é registrada como Unidade de Preservação
(UIP), mediante a Lei n. 9800/2000, Art. 43 (IPPUC, p. 12):
Parágrafo único. Constitui o Patrimônio Cultural,
Natural e Ambiental do Município de Curitiba
o conjunto de bens existentes em seu território,
de domínio público ou privado, cuja proteção e
preservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história, quer
por seu significativo valor arqueológico, artístico,
arquitetônico, etnográfico, natural, paisagístico ou
ambiental, tais como:

9 Gabriele Websky Meier. Arquiteta e Urbanista – Universidade Tuiuti do Paraná,
UTP; Engenheira Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG.
10
Hugo Umberto Carmesim. Designer de Interiores e Paisagista –
Universidade Federal do Paraná.
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I. Unidades de Interesse de Preservação;
II. Unidades de Conservação;
III. Anel de Conservação Sanitário-Ambiental;
IV. Áreas Verdes.

Sendo assim, o projeto de restauro seguiu todas as
etapas de concessão, sem alterações abruptas ou demolições que
descaracterizassem a edificação. Inicialmente fora levantado dados
do estado da edificação, em companhia formal e representativa do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC),
consecutivamente à Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural
(CAPC) e Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU). Vale ressaltar a
presença da Araucaria augustifolia, conhecida também como Pinheirodo-Paraná, no jardim, a qual necessitou de análise junto a Secretária
do Meio Ambiente. Dados os devidos trâmites legais e emissão do
Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras (CVCO), seguiram as
solicitações do requerimento de transferência do potencial construtivo
(MEIER, 2014, p. 46).
Como prevê o Plano Diretor vigente no Município de Curitiba,
o potencial construtivo tem seu cálculo baseado na área da UIP
assim como do lote, ambos encontrados na guia amarela e seguindo
os parâmetros de zoneamento. Localizada na zona “ZR 4 – Zona
Residencial, Alto da XV”, mediante Lei 9.803/2000 (IPPUC, p. 67) podese recorrer a Transferência de Potencial Construtivo ou transferência
do direito de construir; uma vez que o patrimônio edificado limite o
uso do potencial construtivo do terreno a qual se está implantado. Ao
solicitar os procedimentos de transferência do potencial construtivo
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do terreno e aprovação para venda deste se estabelece o compromisso
de restaurar e conservar o imóvel histórico. Como incentivo, mediante
autorização da Prefeitura, viabilizam-se recursos para as obras de
restauro através da venda do direito de construir. Como adverte Meier
(2014, p. 48), “[...] o potencial é uma espécie de moeda de troca, um
benefício financeiro, que ajuda no pagamento dos custos de uma
obra de restauro”. Seguindo as etapas de concessão, assim se fez os
procedimentos de restauro da “Residência Belotti”.
Cumprida a etapa burocrática, iniciaram-se os procedimentos
de adaptação do espaço bem como a busca por materiais que
aproximassem do projeto original. A edificação que durante cinquenta
anos foi utilizada como residência unifamiliar, após seu restauro teria
fins comerciais. Pontuamos aqui a adaptação a antiga área de serviços,
presente no Alvará 23.006B com projeto e construção de Rizio
Wachowicz, datado em 1975; revertida após o restauro como anexo
de apoio e uso destinado à cozinha, atendendo a diversos serviços
ligados a gastronomia. Sendo esta reversão de impacto reduzido e não
descaracterizando nenhum detalhe da edificação original. Das exigências,
cumprindo as normas da ABNT 9050 que defende parâmetros para
acessibilidade e “design universal”, espaços precisaram ser readaptados
para atender os requisitos de liberação do alvará.
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Fig. 5 – Planta baixa - pavimento térreo. Adaptações dos espaços.

Legenda: (1) Varanda; (2) hall/buffet; (3) café; (4) bar; (5) comércio e serviço
setorial; (6) caixa; (7) Sanitários de uso coletivo; (8) PNE; (9) serviço setorial
Fonte: O autor, 2017; adaptado de acervo Grabriele Meier.

Confere tal alteração do espaço antes usado como cozinha,
adaptado em banheiro de uso duplo, com duas cabines masculinas e
duas femininas; sendo as cubas de uso compartilhado. Mantiveram-se
os detalhes do antigo espaço, como os azulejos e o azul-marinho do teto.
Os armários originais, que resistiram ao período de abandono, foram

513

restaurados e tomaram função de aparador no primeiro pavimento. O
antigo lavabo foi transformado em banheiro para PNE’s (Portadores
de Necessidades Especiais). Fora o alargamento da abertura para
atender os parâmetros da norma, substituiu-se a antiga porta de abrir
por uma de correr. Adaptações foram necessárias no guarda-corpo
do mezanino, que originalmente tem 72 cm de altura. Para atender
os parâmetros do Corpo de Bombeiros, mediante a NBR 14718, fora
executado o corrimão e guarda-corpo em vidro translúcido sobreposto,
com altura de 110 cm.
Ainda no térreo, fora recuperado parte do piso, em madeira
original, recomposição da alvenaria através do reboco bem como
pintura PVA, assim como reparos em fissuras da laje dupla, eliminando
as infiltrações. Da fachada, realizou-se a confecção de um novo
portão seguindo o desenho original do antigo, a retirada do gradil
apoiado sobre o muro de arrimo, em pedras; restauro do painel de
madeiras e das janelas guilhotina, dispostas em fita. Recomposição
do paisagismo e desenho do pêtit pavê, com desenhos remetendo
ao calçadão de Copacabana como no primeiro projeto. No primeiro
pavimento, todo o mobiliário passou por processo de retirada de tinta
e demais danos causados pelo intemperismo ou ação humana, durante
o período de abandono. Pela presença de banheiro, independente ao
pavimento térreo, os antigos dormitórios são alugados para serviços
que se adéquem as metragens quadradas do espaço. Fora necessário,
ainda, revisão dos projetos hidráulicos e elétricos. Como pontua Meier
(2014, p. 50), a antiga tubulação, que era de ferro, estava entupida e
apresentava problemas em vários pontos. Do sistema elétrico, foram
inseridos novos pontos de tomadas. Sendo assim, foram propostos
novos pontos de eletricidade para atender a demanda de equipamentos
eletrônicos do cotidiano coetâneo.
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O restauro ocorreu durante dois anos, sendo reaberto em
12 de maio de 2014. Todo o processo foi acompanhado por Ayrton
João Cornelsen. Cabe salientar que é impossível reproduzir o projeto
como o concebido há sessenta anos, porém, cada detalhe passou
pela aprovação de ‘Lolô”. Hoje, a “Residência Belotti” é cenário para
galeria de arte, espaço gastronômico/café e demais serviços ofertados.
Continua a despertar curiosidade entre os transeuntes e frequentadores
do local. Mantêm-se atemporal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A defesa do reconhecimento nacional da arquitetura moderna
paranaense, sobretudo da produzida por Cornelsen, bem como a
necessidade do tombamento ou transformação de Unidade de Interesse
de Preservação pelos órgãos responsáveis, vai além de um senso estético.
Deve-se tomar ciência sobre as produções que ocorreram no Paraná e
aos demais Estados. As produções de Kirchgassner são paralelas às
de Warchavchik, em São Paulo; que por seu lado são paralelas às da
Weissenhofsiedlung. Assim como Warchavchik, que teve contato com
as teorias de Le Corbusier, e teria apresentado a “nova arquitetura” a
Lúcio Costa, este apresentou e reconfigurou novos parâmetros para
as produções modernas brasileiras. Nesse contexto, Cornelsen é fruto
das mesmas fontes, inclusive das produções corbusianas e do contato
com a Escola Carioca. Não diferente se encontra o conterrâneo
João Batista Vilanova Artigas, também fundamentado nas teorias
corbusianas, na qual projetou a “Residência Bettega” em Curitiba no
mesmo período da “Residência Cleusa Lupion Cornelsen”, em 1946.
A “Residência Belotti” marca não só a audácia de Cornelsen, mas
uma junção de feitos internos e externos a produção, aos ideais dos
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seus residentes e do arquiteto. Talvez o que tenha desmembrado os
trechos da história seja a não visibilidade no cenário nacional devido à
produção internacional de Cornelsen. Outro ponto a ser destacado é
a falta de interesse de “Lolô” para o estrelismo da época, assim como
das produções coetâneas. Porém, cada obra do arquiteto é um traçado
interno e externo, individual e coletivo, um exercício de equilíbrio entre
a preferência e necessidades da família e o funcional do arquiteto; uma
leitura única por vez confundida como simples efeito visual. Alguns
trechos da pesquisa foram retirados de periódicos a quase dezessete
anos que talvez valham a pena ser repetidas para retomar parte da
historiografia estadual e nacional, bem como os atuais feitos. Seja
quais as diretrizes tomarem as produções de Cornelsen, como foi o
caso da “Residência Cleusa Lupion Cornelsen” demolida em 1999,
ainda sim vale trazer em discussão para que não aconteça o mesmo e
venha se tornar, aqui, um exemplar da observação do filósofo Arthur
Schopenhauer (2005, p. 99):
Do mesmo modo como os estratos da Terra
conservam em série os seres vivos das épocas
passadas, as prateleiras das bibliotecas fazem o
mesmo com os enganos de outrora e com suas
exposições, que, como os seres vivos, eram muitos
vivos e ruidosos em seu tempo, enquanto agora
encontram-se rígidos e petrificados, onde apenas
o paleontólogo literário os contempla.
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Capitulo 27
Transformação de Usos do Lugar: A Requalificação do Espaço
Urbano no Bairro do Porto em Cuiabá
Jane Letícia De Oliveira1

1 Introdução
Ao pensar o fenômeno da preservação do patrimônio edificado
é necessário compreender o patrimônio enquanto referência cultural e
não apenas como documento, testemunho, ou segundo os critérios de
beleza, excepcionalidade ou o caráter monumental do edifício como
fazem a arquitetura e a história por exemplo. Dessa forma, a geografia
urbana e a antropologia urbana se tornam instrumentos fundamentais
para que o pesquisador compreenda as relações de memória e cultura do
habitante com o contexto urbano daquele patrimônio a ser preservado,
mediante das experiências dos que ali vivem e convivem.
No Bairro do Porto, localizado na cidade de Cuiabá – MT, a
cultura e tradição se tornam fenômenos de primeira importância aos
que ali habitam e convivem. Ainda nos primeiros anos da fundação da
cidade, um Porto é construído como fonte de ligação e abastecimento
do núcleo urbano que ali surgia e o restante do país. Por meio dele,
chegavam os mantimentos e as pessoas que estavam em busca de

1 Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. Mestranda no Programa de pós-graduação
em Geografia da UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso; e-mail: jane_
leticia@hotmail.com
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melhores oportunidades de vida, no famoso garimpo que deu origem
a Cidade.
Assim, o Porto que continua a ter extrema importância para
Cuiabá, como centro de abastecimento e única ligação da Cidade
com o restante do País, entre os séculos XVIII e XIX, passou por um
processo de decadência desde a década de 1960, sendo abandonado e
deteriorado, visto que as atividades de comércio, serviços e a população
se mudaram para a periferia, no processo de descentralização. Porem na
memória dos habitantes mais antigos ainda persiste a imagem de local
de tradição e cultura, berço da cuiabania, ou seja, o modo de vida da alta
sociedade cuiabana, mesmo após várias tentativas de revitalizações do
espaço urbano do Bairro do Porto que, apesar da intenção de preservar
o lugar e o patrimônio, levaram a uma descaracterização do mesmo e a
um processo de gentrificação.
Dessa forma, faremos uma análise do processo de produção
espacial do Bairro do Porto, em Cuiabá. Utilizando a história do
bairro para descrever as transformações pelas quais o mesmo passou
no decorrer dos anos. Assim, descreveremos o processo de formação
sócioespacial do Bairro do Porto, investigando as relações entre
práticas espaciais e representação a partir da percepção que a população
local possui do projeto de revitalização. Buscamos compreender se o
patrimônio e a memória que foram preservados e revitalizados nas
últimas intervenções, bem como nas que foram planejadas no decorrer
dos anos, são os mesmos considerados como patrimônio e memória
afetiva pelos moradores. Utilizando a revisão bibliográfica, pesquisa
documental e entrevistas, procuramos investigar os sujeitos envolvidos
no processo de produção do espaço urbano do Bairro do Porto em
Cuiabá.
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Assim como ocorre no continente europeu, as cidades brasileiras
começaram a se voltar para seus centros e áreas portuárias, áreas que
em geral são as mais antigas da cidade e que concentram os espaços
da memória. A autoridade governamental começa a fazer ou apoiar
grandes intervenções, as chamadas “revitalizações” com o objetivo
de adequar as áreas centrais às novas funções que eram definidas em
planos diretores ou em políticas de renovação. Porém, tais políticas
muitas vezes têm apenas o objetivo de tornar viável o investimento
imobiliário e financeiro naquela área, criando e recriando a paisagem
e estabelecendo novos conteúdos em diferentes lugares da cidade,
promovendo o processo de Gentrificação. Em muitas desses projetos,
conservavam-se apenas alguns imóveis antigos enquanto quarteirões
inteiros são destruídos, fomentando o processo de Reprodução do
espaço urbano, modificando a paisagem e alterando a percepção e a
memória da população sobre o lugar.
O Bairro do Porto em Cuiabá, atualmente passa por uma
revitalização financiada pela autoridade governamental, que deveria
ser entregue em 2014 para a Copa do mundo de futebol, porém foi
parcialmente entregue em dezembro de 2016, e com algumas obras
ainda em andamento. Sob o discurso de: “Promover a revalorização e a
apropriação daquele espaço pela população local, através da valorização
do patrimônio histórico e cultural presentes na região, e da promoção do
convívio social por meio da prática do esporte e lazer” (PREFEITURA
DE CUIABÁ, 2013), o projeto visa transformar o Bairro do Porto no
principal centro de entretenimento do município de Cuiabá.
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2 CUIABÁ ENTRE O ATRASO E O PROGRESSO –
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BAIRRO DO PORTO
Ao interpretar as formas de vida urbana investigando os
fenômenos que resultam, é preciso analisar o dualismo nas formas de
pensar a antropologia urbana e qual das duas categorias de análise da
antropologia na/da cidade se aplicam à pesquisa. A base dos estudos
brasileiros de antropologia remete a escola de Chicago, a primeira a ir a
campo e estudar efetivamente a cidade. Na escola de Chicago, a cidade
é vista como um produto da natureza humana, que se relaciona com os
processos vitais do individuo, como define Park:
[...] a cidade é um estado de espírito, um corpo
de costumes e tradições e dos sentimentos e
atitudes organizados, inerentes a esses costumes e
transmitidos por essa tradição. Em outras palavras,
a cidade não é meramente um mecanismo físico
e uma construção artificial. Está envolvida nos
processos vitais das pessoas que a compõem; é
um produto da natureza, e particularmente da
natureza humana. (PARK, 1967, p. 25).

Dessa forma, a cidade é vista como produtora e produto dos
sujeitos que nela vivem. “A cidade é algo mais do que um amontoado de
homens individuais e de conveniências sociais, ruas, edifícios, algo mais
também do que uma mera constelação de instituições e dispositivos
administrativos”. (PARK, 1967, p. 25) ela é o modo de organização das
pessoas que a habitam. Esse fenômeno pode ser observado na história
do Bairro do Porto em Cuiabá. Segundo Vasconcelos e Covezzi (2009,
p. 183): “A cidade de Cuiabá, Mato Grosso, foi fundada em 1719, sendo
que até 1820, a cidade se restringia ao Porto e ao longo do Córrego da
Prainha até a Igreja do Rosário.” No primeiro ciclo de expansão urbana
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de Cuiabá, a cidade se restringia a apenas dois núcleos: O Arraial de
Cuiabá, nas proximidades da Igreja do Rosário, e o Porto Geral.
No final do século XIX tem início um novo ciclo urbanístico
em Cuiabá. (Freire,1997, p. 90). Nesse momento ocorre o período
da economia baseada na produção açucareira as margens do Rio
Cuiabá, que motivou a construção de várias usinas à jusante do rio.
A economia aquecida devido às exportações feitas através do rio
Cuiabá trouxe novo valor ao Porto. A implantação de serviços urbanos
como a linha de bonde de tração animal, que servia como alternativa
de transporte urbano também motivou o crescimento econômico do
Porto Fluvial. No Bairro do Porto, em especial na Avenida XV de
Novembro, excelentes residências são construídas nesse período, para
abrigar importantes famílias de políticos, usineiros de açúcar, prósperos
comerciantes, professores, entre outros.
Apesar da decadência na produção do açúcar, o rio não perdeu
sua importância como meio de transporte e abastecimento. O Porto
de Cuiabá abrigava toda a movimentação de barcos e lanchas que
faziam o comercio nacional e internacional na região, como demonstra
a figura 02. Havia pequenos estaleiros na margem ribeirinha que
fabricavam e concertavam os barcos. Na década de 1930 havia uma
linha de hidroaviões que pousava no rio Cuiabá em frente ao Porto e
fazia o trajeto Cuiabá-Corumbá. Mesmo com o novo e moderno meio
de transporte as pessoas continuavam a utilizar o rio como meio de
transporte principal. Até a década de 1960, a única forma de se chegar
a outras cidades era por meio do rio.
Apesar de o rio continuar sendo importante no contexto da
cidade, a diminuição na produção do açúcar afetou o crescimento
urbano. O crescimento ficou estagnado até a década de 1940, no
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período de intervenção de Júlio Mueller. Nessa ocasião, o Estado
Novo traz outra fase de crescimento a Cuiabá. Citando esse período,
Freire (1997, p. 120) diz: “No Porto foi construída a primeira ponte
de concreto sobre o rio Cuiabá, ligando Cuiabá a Várzea Grande e
facilitando a comunicação com as cidades do oeste Mato-Grossense”.
O Bairro do Porto é sempre lembrado pelo Rio Cuiabá e pela
feira, que abastecia a cidade. As chegadas e partidas dos que viajavam
para outros lugares do país também são lembradas por nos livros de
memórias de seus ilustres habitantes, tais como o poeta Cavalcanti
Proença e o engenheiro Cássio Veiga de Sá. Todo esse contexto moldou
o modo de vida das pessoas até a década de 1960, quando a vida no
Porto passa a tomar novos rumos. Segundo Romancini (2005, p. 112),
a navegação no rio Cuiabá declina a partir da década de 1970, quando a
cidade passa a se integrar com o restante do país por meio das rodovias
BR 364, construída na década de 1960 e BR 163 construída na década
de 1970. A economia agora era via terrestre, as estradas e os caminhões
substituíram o rio e as embarcações no transporte de mercadorias, e
diminuindo o movimento fluvial, a navegação pelo rio Cuiabá declina,
e vários migrantes interessados na prosperidade da região centro oeste
vem para Cuiabá e se instalam no Bairro do Porto.
Com as mudanças os espaços urbanos perdem seu jeito
tradicional. Os novos hábitos e costumes dos moradores que para cá
vieram na década de 1960 mexem com a vida dos moradores. Segundo
Romancini (2005, p. 113), A cheia do Rio Cuiabá em 1974 contribui
significativamente para a transformação da paisagem do Bairro do Porto.
Com a inundação, casas são destruídas e ribeirinhos são desabrigados.
O poder público considera a área como sendo de risco, obrigando os
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moradores a abandonar as áreas que antes viviam, transformando o
espaço em volta do Mercado do Peixe.
Demoliram as casas do antigo Beco Quente, que ficava próximo
às margens do rio, e foi realizada a transferência dos moradores para
conjuntos habitacionais, iniciando assim um processo de gentrificação
no Bairro. (ARANTES, 2000, p. 37; CARLOS, 2007, p. 89) Grandes
obras de urbanização são realizadas no Porto pós-desocupação,
incluindo a construção da Avenida Beira Rio. A Avenida 15 de
Novembro é asfaltada e arborizada até a ponte Julio Muller, em direção
ao Porto, modificando as ocupações espaciais do Porto.
Em 1970 tem início a feira permanente no mercado do Peixe,
mostrado nas figuras 04 e 05, o que forma um quadro desagradável
de falta de higiene e infraestrutura. Enquanto isso, a avenida XV de
novembro passa a ser ocupada por estabelecimentos comerciais que
substituem as antigas residências. Dessa forma o Porto entra num
processo decadência e abandono com o aumento da violência e da
marginalidade. O Porto deteriorado sofre com o descaso e a má fama
devido à marginalização do bairro. Muitos dos moradores antigos do
local se mudam para outras partes da cidade deixando o Porto ainda
mais sobre o domínio da prostituição e da criminalidade.
Essa situação persiste até a década de 1990, quando as
autoridades da Cidade passam a olhar mais atentamente para o Bairro
do Porto. Medidas são tomadas visando à revitalização desse espaço
histórico. Na intenção de preservar marcas do passado, que estão
relacionadas à narrativa de nascimento da cidade, tais áreas passam a
ser convertidas em patrimônio, através do discurso de preservação da
memória e identidade locais. Sendo assim, “os sentidos de patrimônio
são construídos a partir de recortes sobre a cidade que selecionam os
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elementos mais significativos para a construção de sua singularidade.”
(MARTINS, 2015 p. 6).

3 MEMÓRIA, IDENTIDADE
REVITALIZAÇÃO DO PORTO

E

PATRIMONIO

NA

Os processos de revitalização demonstram a complexa relação
que o Estado tem com os espaços urbanos, já que “o poder político
tem a possibilidade de intervir, permitir ou coordenar a intervenção no
espaço” (CARLOS, 2007, p. 87), como ocorre no caso das revitalizações.
Porém, não se pode esquecer que as revitalizações muitas vezes
produzem contradições no espaço, visto que o Estado interfere de
forma direta nos lugares, o que produz a sua transformação. Existem
também os interesses privados que se evidenciam principalmente
através dos setores financeiro, que vê a cidade como oportunidade
de investimento, e o setor imobiliário, que reproduz o espaço urbano
como mercadoria de consumo, porém as ações de reprodução do
capital somente são possíveis com a interferência do Estado.
Os setores financeiro e imobiliário, os maiores proprietários de
terra, tem um papel importante em reestruturar o espaço da cidade,
visto que, a desvalorização do ambiente construído é funcional para
a acumulação de capital. As áreas centrais e portuárias da cidade,
antes processo e forma do capitalismo mercantilista passam a ser
desvalorizadas por este e, esgotadas de suas funções originais. Assim,
perdem a opulência físico-espacial e a pluralidade Sócio-cultural e hoje
estão em situação de abandono e deterioração. ¨Tão logo grandes seções
do meio ambiente urbano entram em decadência, é possível adquirir
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relativamente barato áreas para reurbanização” (GOTTDINIER, 1997,
p. 215).
Assim o capital parado que antes representava impedimento
ao desenvolvimento, pode ser eliminado, dando lugar a novos esforços
imobiliários, alterando o valor de troca da terra. É nesse contexto que
ocorrem as revitalizações. O Estado interfere de forma direta nos
lugares, o que produz a sua transformação. Com isso, os referenciais
urbanos e afetivos da população local se perdem, sendo substituídos
por outros, impostos pela revitalização.
Já os moradores propriamente ditos, que, em suas
múltiplas redes, formas de sociabilidade, estilos de
vida, deslocamentos, conflitos etc., constituem o
elemento que em definitivo dá vida à metrópole,
não aparecem, e quando o fazem, é na qualidade
da parte passiva (os excluídos, os espoliados) de
todo o intrincado processo urbano. (MAGNANI,
2002, p. 15).

Com isso, os referenciais urbanos e afetivos da população local
se perdem, sendo substituídos por outros, impostos pela revitalização.
O que “modifica as relações e a vida dos habitantes, bem como sua
condição diante do lugar que diz respeito a sua vida e com o qual se
identifica.” (CARLOS, 2007 p. 88).
Quando há a revitalização, o ponto de vista do cidadão, habitante
do lugar na maioria das vezes é negligenciado e, em poucas vezes, o
cidadão é ouvido, por meio de instrumentos que apenas simulam a sua
participação, e não que a levam em consideração de fato. O habitar e as
outras relações derivadas dele são deixados de lado nas revitalizações, o
que esvazia os sentidos da reprodução de vida e nega à cidade a função
de lugar de realização dos desejos do cidadão, pois:

527

A bem da verdade, não é propriamente a ausência
de atores sociais que chama a atenção, mas a
ausência de certo tipo de ator social e o papel
determinante de outros. Em algumas análises, a
dinâmica da cidade é creditada de forma direta
e imediata ao sistema capitalista; mudanças na
paisagem urbana, propostas de intervenção
(requalificação, reciclagem, restauração), alterações
institucionais não passam de adaptações às fases do
capitalismo que é erigido, na qualidade de variável
independente, como a dimensão explicativa última
e total. (MAGNANI, 2002, p. 14).

O habitar e as outras relações derivadas dele são deixados de
lado nas revitalizações, o que esvazia os sentidos da reprodução de
vida e nega à cidade a função de lugar de realização dos desejos do
cidadão, visto que a opinião do cidadão, habitante do lugar é deixada
de lado no processo de revitalização. Assim ocorre a imposição de uma
nova ideologia naquele lugar, a do consumo, com sua tendência de
homogeneizar tudo – inclusive os espaços da cidade – dominado a vida
cotidiana e, implantando uma nova forma de produção e consumo da
cultura.
Portanto, a revitalização aponta para uma dualidade: de um
lado, ela abre a possibilidade de reestruturar as formas urbanas, de
outro ela é um processo excludente e segregador, o que nos leva a
pensar até que ponto as revitalizações e reurbanizações são medidas
eficientes e benéficas para toda a população, pois segundo Herzog,
(2011): “A eficiência de uma revitalização passa pelos seus múltiplos
usos e benefícios abióticos, bióticos e sócio-culturais”. O que nem
sempre foi levado em consideração nos projetos de Revitalização do
bairro do Porto, como veremos a seguir.
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Na década de 1990, quando as autoridades da Cidade passam a
olhar mais atentamente para o Bairro do Porto. Medidas são tomadas
visando à revitalização desse espaço histórico. A feira que se localizava
no mercado do peixe foi transferida para um novo prédio na Avenida 8
de Abril em 1994. Depois, como parte do processo de revitalização do
bairro, o antigo mercado foi restaurado e deu lugar ao Museu do Rio,
como mostra a figura 01. Anexo ao museu foi construído o Aquário
municipal. Essas obras foram entregues no ano 2000. A partir de
então, várias tentativas de revitalizar e recuperar a memória da cidade,
conservando o patrimônio histórico do Porto foram realizadas.
Figura 01: Museu do Rio “Hid Alfredo Scaff ” recém-inaugurado.

Fonte: Arquivo Público, setembro de 2000.

No ano de 2007 o casario do Porto foi tombado pelo patrimônio
histórico estadual, através da portaria N° 035/2007, publicada no Diário
Oficial em 22/08/2007. A medida tem por objetivo a conservação
do conjunto arquitetônico do Porto. Porém dez anos depois do
tombamento, pouco foi feito para restaurar os imóveis.
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Figura 02: Teatro Municipal do Porto

Fonte: Arquiteto Ademar Poppi/IPDU Maio de 2009.

O Plano Diretor do município, elaborado no ano de 2008
possui vários projetos idealizados pelo antigo Instituto de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano (IPDU) da Prefeitura. Neste projeto, a
estrutura do Cais do Porto se transformaria num complexo turístico e
parte da vegetação às margens do rio seria integrada num parque linear
ao longo da Avenida Beira-Rio. A região conhecida como “Campo do
Bode” se transformaria, no “Parque das Paineiras”, com equipamentos
de lazer, esporte e um Teatro Municipal, conforme a figura 02.
Em 2009 a antiga Agecopa, a agência do governo do estado
que precedeu a Secretaria Extraordinária da Copa 2014 (Secopa),
previa a toda a revitalização da orla e da região portuária para as obras
do Fan Park, espaço previsto para a exibição dos jogos do mundial,
como mostra a figura 08. O Projeto previa a revitalização do Aquário
Municipal e do Museu do Rio, e a construção de hotéis, restaurantes,
zoológico, mirante, lagoa artificial, borboletário, planetário, centro
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de treinamento, shopping, estacionamento, parque e um centro de
negócios, conforme figura 03, remodelando totalmente a paisagem do
Bairro do Porto
Figura 03: Complexo Fan Park do Porto

Fonte: Arquiteto Ademar Poppi/Agecopa, fevereiro de 2010.

Em agosto de 2013, foi lançado um novo projeto de revitalização
para o Bairro do Porto. Com estimativa de custo de 28 milhões de reais,
planejava intervenções numa área de 1,3 km da Avenida Beira Rio, no
trecho entre o cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, na rotatória da
Ponte Nova, até a Praça Luiz de Albuquerque, e a Ponte Júlio Mueller.
O projeto, que fazia parte das obras previstas para o mundial de futebol
do ano de 2014 não ficou pronto a tempo do evento sendo inaugurado
em 22 de dezembro de 2016, dois anos e meio após o Mundial de
Futebol.
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Figura 04: Projeto de revitalização da Orla do Porto com casas tombadas
pelo patrimônio recuperadas ao fundo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cuiabá, agosto de 2013.

Várias das intervenções previstas em projeto, tal como a
recuperação dos antigos casarões do Porto que foram desapropriados
para serem transformados em espaços de cultura (figura 04), ainda não
foram realizadas. Em seu lugar foi construída uma cidade cenográfica
que reproduz as fachadas das antigas casas do centro histórico de
Cuiabá (figura 05), obra que a priori não estava no escopo do projeto
de revitalização do Porto. Dessa forma, a preservação do patrimônio é
deixada de lado, não conservando a “história do lugar” ou a “memória
da cidade”, produzindo, porém um uma conservação patrimonial
“exibicionista”, para atrair o turismo e incentivar o consumo (SERPA,
2017, p. 109).
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Figura 05: Casarões desapropriados e Vila Cuiabana

Fonte: Acervo do autor. 30 de dezembro/2016

Sobre a memória, Velho (1994, p.101) utiliza as noções de
identidade e projeto para explicá-la.
[...] se a memória permite uma visão retrospectiva
mais ou menos organizada de uma trajetória
e biografia, o projeto é a antecipação no futuro
dessas trajetória e biografia, na medida em que
busca, através do estabelecimento de objetivos e
fins, a organização dos meios através dos quais
esses poderão ser atingidos.

Dessa forma podemos pensar a relação entre memória e projeto
como dependentes, pois a memória só pode ser construída a partir das
demandas que o presente nos dá. No caso da identidade, as relações
entre ela e a memória se dão a partir dos agentes sociais, num processo
contínuo de construção e desconstrução. Dessa maneira, as identidades
são construídas pelos indivíduos através de suas trajetórias e biografias,
usando como referência os agentes sociais inseridos no grupo.
Assim, a construção da identidade não algo puramente individual
ou coletivo, mas como uma permanente negociação entre indivíduo
e sociedade, o que leva a construção não de uma identidade, mas de
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múltiplas identidades, que por diversas vezes podem ser convergentes
ou divergentes. (MARCUS, 1991, p. 204) Além disso, as dimensões
moral e social não podem ser excluídas da construção da identidade, o
que mostra que a construção da identidade é também um espaço para
conflitos, e não apenas semelhanças.
Em um mundo de fluxos globais de riqueza,
poder e imagens, a busca da identidade, coletiva
ou individual, atribuída ou construída, torna-se a
fonte básica de significado social. Essa tendência
não é nova, uma vez que a identidade e, em
especial, a identidade religiosa e étnica tem sido
a base do significado desde os primórdios da
sociedade humana. No entanto, a identidade está
se tornando a principal e, às vezes única fonte de
significado em um período histórico caracterizado
pela ampla desestruturação das organizações,
deslegitimação das instituições, enfraquecimento
de importantes movimentos sociais e expressões
culturais efêmeras. Cada vez mais, as pessoas
organizam seu significado não em torno do que
fazem, mas com base no que elas acreditam que
são. (CASTELLS, 1999, p. 41).

Pensando as relações sociais que ocorrem no espaço, e como se
construiu a sociedade e as relações de produção e reprodução espacial
na área a ser estudada, se faz necessária a retonada do conceito de
espaço. A sociedade ao se produzir, produz espaço. O espaço, que
é o resultado das relações humanas, “[...] é o produto das relações
que se estabelecem, através do trabalho, entre a sociedade e o meio
circundante.” (CARLOS, 2011, p 1) Portanto, a (re)produção do espaço
é uma ação humana constante.
A percepção do espaço urbano é densa e
complexa na medida em que todos os sentidos
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parecem mobilizados. Entramos nesse espaço,
pisamos, sentimos de alguma forma esse lugar
que habitamos e a presença de nosso corpo ali.
Há uma força experiencial nessa ocupação que
pode evocar outras experiências e criar e modificar
afetos. [...] o espaço tem uma força de interpelação.
Ao ocupar o espaço das cidades experimentamos
de alguma forma sua força enunciativa. [...]
Podemos dizer portanto que na relação com o
espaço construído das cidades se desenvolve uma
dimensão comunicativa. (CAIAFA, 2009, p. 17).

A revitalização do espaço urbano envolve mais do que criar
uma imagem moderna de cidade. Ela envolve formas de reapropriação
cultural das imagens da cidade, objetivando recriar sentido e usos para
os objetos do passado. (LEITE, 2002, p. 115) Em muitos desses casos,
tal atitude só reforça a criação do que De Certeau e Giard chamam de
“fantasmas da cidade”. Ou seja, o patrimônio preservado com o qual
os indivíduos da cidade não se reconhecem aqueles poucos edifícios
preservados do passado que servem de testemunho para a era atual.

4
CONSIDERAÇÕES
GENTRIFICAÇÃO

SOBRE

TERRITÓRIO

E

Em outros casos as revitalizações do espaço urbano transformam
o uso do lugar, instalando locais de cultura e consumo. Ocorre a
imposição de uma nova ideologia naquele lugar, a do consumo, com
sua tendência de homogeneizar tudo – inclusive os espaços da cidade –
dominado a vida cotidiana e, implantando uma nova forma de produção
e consumo da cultura. Vende-se a ideia de cidade como símbolo da
modernidade, uma imagem de cidade bem administrada, enquanto na
vida cotidiana, a cidade deixa de ser prática socioespacial e é reduzida
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apenas a quadro físico, e restringindo o cidadão a um mero usuário dos
meios de consumo coletivo. Aqueles que não consomem são afastados
dos lugares, pois não tem porquê estar ali, já que o consumo passa a
ser a razão da existência do espaço, em detrimento de outros valores.
Na maioria das vezes, os territórios são ignorados nas políticas
públicas referentes a patrimônio e cultura. O território se forma
através da identificação, significação e apropriação do espaço, ou
seja, a territorialidade é a dimensão simbólica e cultural do espaço.
“Na constituição de territórios, interagem fatores de ordem política
– poderes atuantes sobre o espaço – e de ordem cultural – valores e
significados de que o espaço é investido” (ALBINATI, 2009, p. 75).
Como nos mostra Milton Santos (2000, p. 96):
O território não é apenas o resultado da
superposição de um conjunto de sistemas naturais
e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo
homem. O território é o chão e mais a população,
isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de
pertencer àquilo que nos pertence. O território é a
base do trabalho, da residência, das trocas materiais
e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi.

As formas de apropriação são ainda mais distintas quando
se trata de populações com diferentes situações econômicas. Os
sentimentos de pertencimento e reconhecimento no espaço dos
indivíduos mais abastados, e que conhecem diferentes imagens e
símbolos culturais, não são as mesmas dos indivíduos oriundos de uma
situação econômica ruim.
Desta forma, o pertencer à cidade ocorre de formas distintas.
Os moradores das cidades desenvolvem rotinas de reconhecimento e
pertencimento aos lugares, contribuem ou contestam a mudança da
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paisagem urbana. A cidade lhes pertence na medida em que, mesmo
sem ser percebida, constroem ali suas vidas, estabelecem as mais
diversas relações. Quando uma política pública cultural desconsidera
a territorialidade em sua elaboração, são produzidos espaços públicos
sem territorialidade, e consequentemente sem cultura. Porém esses
espaços podes ser reterritorializados, por meio de um conjunto de
ações que valorizariam as práticas culturais originais do espaço.
A criação de um espaço cultural, ao definir uma nova
espacialidade para práticas culturais que originariamente eram exercidas
em outros lugares e/ou em outras condições, exerce sobre essas práticas
uma espécie de desterritorialização. No entanto, o espaço cultural pode
em um segundo momento, ser apropriado e reassumido como território
novo, a partir da conjunção dessas práticas em um lugar. Segundo
Coelho (1997), a construção de um edifício específico para práticas
culturais ou o aproveitamento para esse fim de um edifício cuja função
original era outra, é uma operação de abstração da territorialidade da
cultura (ALBINATI, 2009, p.76).
Para alguns dos moradores do Bairro do Porto, as rotinas de
pertencimento e reconhecimento do espaço já não são mais as mesmas.
Uma das moradoras do bairro, uma senhora de 77 anos, relata que
apesar de muitos acharem que com a evolução e as revitalizações o
bairro melhorou, ela não considera assim. Na opinião dela, e de outros
moradores mais antigos do bairro, a retirada das árvores das praças e
canteiros centrais, bem como a derrubada de vários casarões antigos
situados na Avenida XV de Novembro descaracterizaram o bairro do
Porto. Ela cita também a desvalorização das tradicionais festas de santo,
que eram realizadas pelos antigos moradores. Com a gentrificação e as
revitalizações, essa tradição se perdeu.
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Para outro morador, um senhor de 65 anos, a perda dos amigos
de longa data, é consequência das transformações pelas quais o porto
passou. Muitos dos antigos moradores se mudaram do bairro por causa
das desapropriações, por venderem suas casas nas áreas comerciais
do bairro, ou por abandonarem os antigos casarões tombados pelo
patrimônio histórico, já que essas famílias não possuíam condições
financeiras de restaurar e preservar esses imóveis.
Já entre os mais jovens a opinião é bem diferente. Para muitos
dos frequentadores da orla do Porto, o bairro melhorou muito com o
novo espaço de cultura e lazer. Conforme diz um jovem de 25 anos:
“Hoje é um bairro melhor, mais bem visto pela sociedade, muito mais
frequentado pelas pessoas de outros bairros”.
O que demonstra que as formas de territorialização do espaço
urbano divergem também em relação a faixa etária dos indivíduos.
Enquanto para os mais idosos, a preservação da natureza, das tradições
religiosas e da paisagem antiga, são os principais fatores que deveriam ser
levados em conta nas políticas publicas para o bairro, na visão dos mais
jovens, a modernização do espaço urbano, os novos frequentadores e
os novos estabelecimentos de cultura e lazer vem em primeiro plano.
Para muitos moradores antigos, a perda dos amigos e conhecidos
que se mudaram para outros bairros, devido às desapropriações,
desvalorização, violência urbana, marginalização e mais recentemente
a revalorização dos imóveis é um processo difícil e doloroso. E
constatamos que várias modificações previstas no projeto de
revitalização não foram realizadas na prática. Porém a desapropriação
dos antigos casarões e retirada dos agentes promotores da prostituição
e do comércio de drogas foi realizada com eficácia. O que constata um
processo de gentrificação no bairro.
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Desse modo, a revitalização é antes de tudo um processo de
revalorização do solo urbano, uma estratégia em que o uso do espaço
é modificado por meio da estipulação do valor de troca, e expulsando
a população que não tem condição de pagar esse preço, no processo
chamado gentrificação, ou seja, o enobrecimento dos sujeitos que
habitam e frequentam o espaço urbano. (LEITE, 2009, p. 131) Ao
combater a degradação das áreas deterioradas da cidade por meio
de projetos de revitalização, os lugares são revalorizados, a troco da
expulsão da pobreza e das pessoas pobres, que são removidas para
outras áreas da cidade, promovendo a ‘limpeza’ dos lugares onde é
feita, já que:
A revitalização, por sua vez, também produz a
assepsia dos lugares, pois o “degradado” é sempre
o que aparece na paisagem como o pobre, o sujo,
o feio, exigindo sua substituição pelo rico, limpo,
bonito; características que não condizem com a
pobreza. (CARLOS, 2007, p. 89).

Portanto, a revitalização aponta para uma dualidade: de um lado,
ela abre a possibilidade de reestruturar as formas urbanas, de outro
ela é um processo excludente e segregador, o que nos leva a pensar
até que ponto as revitalizações e reurbanizações são medidas eficientes
e benéficas para toda a população, e quais outros fatores devem ser
levados em consideração nas revitalizações, como o território e a
identidade e memória.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A valorização atual do passado ou do que sobrou dele na
paisagem dá-se hoje de forma generalizada. Com a justificativa de
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“preservar a memória urbana das cidades” (ABREU, 2014, p. 19),
o cotidiano das cidades é invadido por projetos de restauração e
preservação e revalorização dos “vestígios do passado”. Em muitos
casos, tais projetos não levam em consideração a memória afetiva dos
moradores e cidadãos usuários do lugar, modificando a paisagem e os
espaços da memória das pessoas, promovendo muito mais o a destruição
do patrimônio que sua preservação, e fomentando a gentrificação do
local. Nesses casos, os “ajustes do patrimônio” são realizados de acordo
com as necessidades da reprodução da cidade negócio, (SCIFONI,
2015, p. 209) sem levar em consideração que ma maioria das vezes
o modelo europeu de revitalização e preservação do patrimônio, que
o transforma em espaços de cultura erudita não é o mais adequado a
realidade urbana brasileira, e principalmente das populações de baixa
renda ou que nunca estiveram em contato com tal cultura.
No Bairro do Porto em Cuiabá, essa realidade não é
diferente, na revitalização inaugurada em 2016, as questões relativas à
importância histórica e o ponto de vista dos habitantes na maioria das
vezes foi negligenciado na concepção dos projetos, desconfigurando
totalmente a paisagem do lugar, e removendo os moradores por meio
de desapropriações. Isso demonstra que ao combater a degradação das
áreas deterioradas da cidade por meio de projetos de revitalização, os
lugares são revalorizados, a troco da expulsão da pobreza e das pessoas
pobres, que são removidas para outras áreas da cidade, promovendo a
‘limpeza’ dos lugares onde é feita.
A preservação do patrimônio deve incluir benefícios concretos
para o lugar e principalmente para os indivíduos, de modo a que
venha a ter um alto desempenho e baixo impacto na paisagem no
longo prazo. Em outras palavras, uma intervenção urbana deve prestar
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inúmeros benefícios além de lazer e recreação, consumo ou espaços de
promoção de uma cultura imposta. As políticas de patrimônio devem
levar em consideração as pessoas que habitam e usufruem o espaço.
Deve pensar o território, a memórias, as identidades, se irá produzir
ou não a gentrificação. A concepção de um projeto de revitalização e
preservação do patrimônio deve levar m conta os aspectos humanos e
culturais das pessoas que serão beneficiadas pelo novo espaço urbano.
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Capítulo 28
Zeladoria Cidadã – Zcivis: Plataforma Digital para a
Autogestão Cidadã do Espaço Urbano
Patrícia Porto Carreiro1;
Sandra Silva2;
Vanessa Silva3;
André Silva4

1 Introdução
Este artigo apresenta o projeto, em início de desenvolvimento,
idealizado dentro do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pernambuco (DAU/UFPE) em parceria com
a startup cultural Catavento Criativo.
Tendo-se a certeza da sensibilização do Cidadão pela Cidade e
vice-versa, pois este usufrui ou é penalizado por todas consequências
de sua estruturação urbanística, social, cultural, econômica e, também,
patrimonial, o projeto ZELADORIA CIDADÃ ou ZCivis se estrutura
em duas etapas, ambas tendo o Cidadão comum como força motriz: uma
pesquisa e uma instrumental. A primeira identifica, coleta e estrutura
os dados necessários para a construção da segunda, e continuarão a
serem retroalimentadas pelos próprios Cidadãos no intuito de orientá-
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los em ações de zeladoria do espaço urbano e do patrimônio cultural
da Cidade.
O escopo geral do problema enfrentado é a autogestão
coletiva de problemas espaciais urbanos. O projeto aqui apresentado
se constitui em um piloto tratando de um recorte deste escopo: o
patrimônio construído de uma área de estudo, a ser detalhada a seguir.
Futuramente, almeja-se que o processo coletivo de zeladoria construído
neste piloto seja (re)avaliado e ampliado, servindo como modelo para
tratar preventiva e coletivamente outras questões espaciais urbanas não
só do patrimônio.
Neste contexto, o projeto visa possibilitar ao Cidadão: (1)
CONSCIENTIZAÇÃO: identificar “objetos urbanos significativos”,
através de sua relação pessoal de memória, afeto e pertencimento; (2)
ENGAJAMENTO: participar de iniciativas simples que estimulem à
valorização, proteção e participação na gestão do patrimônio construído
e, por fim, (3) EMPODERAMENTO: propor ações coletivas que
visem melhorar o espaço urbano e manter a retroalimentação da própria
iniciativa. Esta estrutura assemelha-se à operacionalidade do programa
de Zeladoria realizado pelo Estúdio Sarasá (https://estudiosarasa.com.
br), que vem desenvolvendo o tema há mais de dez anos (SARASÁ;
ROSA, 2016, p. 55).
Em outras palavras, o piloto do projeto ZCivis consiste em
investigar como esclarecer ao cidadão o que é e qual seu patrimônio
construído (CONSCIENTIZAÇÃO) para este ter condição de
escolha e atuação (ENGAJAMENTO) e até de propor melhorias
(EMPODERAMENTO) no seu espaço urbano. Para se atingir estas
ações, iniciativas específicas e, a seguir, detalhadas, serão realizadas nas
duas fases citadas do projeto.
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As TICs serão utilizadas de forma a propiciar e reforçarem
o encadeamento deste conjunto de ações em um ambiente digital
interativo, aqui definido como “ZCivis”, e a respaldarem suas interações
sociais (Conscientizar é Conhecer; Engajar é Participar; Empoderar é
Agir), garantindo a apropriação e a autonomia do cuidado da Cidade
pelo Cidadão.
Em fase inicial do desenvolvimento da pesquisa, o presente
artigo, além de apresentar o ZCivis como um todo, discutirá as
principais dificuldades em relação a definição do universo tratado
no piloto, tanto em relação ao recorte físico da área de estudo, em
Recife, como também, ao conjunto de cidadãos pesquisados. Pois, a
escolha do recorte físico deve representar a diversidade cultural da
cidade do Recife, onde cada bairro tem sua identidade, sua história, seu
patrimônio, enquanto a escolha do conjunto de cidadãos participantes
deve representar a pluralidade dos habitantes da cidade. A definição
deste universo é fundamental para a validação e reaplicação do piloto
já que se verificará como se dará o processo coletivo ora apresentado e
se atingirá sua autogestão.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO: #zeleRecife #ocupeRecife
Na construção deste projeto, muito se questionou sobre se
o tema, ZELADORIA, seria aceito como relevante e amplamente
entendido como de importância para o espaço urbano e patrimônio
pernambucano. E mais, se a academia poderia ter uma contribuição
ativa nos anseios da sociedade, ou ainda, se a sociedade estaria disposta
a se envolver com a pesquisa. Contudo, olhando-se o passado recente
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vivido em Recife, percebe-se que o tema da pesquisa não é só relevante,
é urgente, como também, aclamado pela população local.
Pois, nos últimos anos, os cidadãos recifenses vêm presenciando
alterações impactantes e abruptas em sua paisagem urbana. Vem
reagindo coletivamente, mas ainda com uma imensa sensação de
impotência por perceber sua memória urbana se perder com as
imposições do mercado imobiliário.
Intervenções polêmicas como o Projeto Novo Recife que gerou
o Movimento Ocupe Estelita (PINTO, 2014); o impacto da construção
das Torres Gêmeas no Cais de Santa Rita (MENDONÇA, 2015); a
derrubada parcial do Edifício Caiçara que gerou uma disputa judicial
pela sua reconstrução (DEFENDER, 2015); e, a descaracterização
das casas modernistas da Av. Rosa e Silva (UFPE, 2014) tornaramse símbolos de (tentativas de) intervenções espaciais sem critérios,
sem planejamento e, principalmente, sem discussão pública, mas
que revelam a supremacia de interesses particulares sobre interesses
públicos no Estado.
Grandes mobilizações surgiram em torno destas intervenções
e o que sobressai em todas elas é o despertar do sentimento de
pertencimento da cidade pelo cidadão comum. Pode-se até afirmar
que poucas vezes esse sentimento esteve tão aparente na realidade da
cidade. Pessoas leigas trouxeram à tona o termo patrimônio, mesmo
que os imóveis envolvidos não estivessem classificados ou registrados
como tal. O interessante nestas situações é justamente perceber que a
população se importa, tem zelo, cuidado por sua memória.
Mas, pelo que exatamente ela se importa? Quais os “objetos
significativos” para esta população? Quais as consequências da inclusão
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do cidadão na discussão sobre a cidade? Como conscientizá-los e
conectá-los? Como empoderá-los para que se sintam autônomos para
solucionar os problemas de seu patrimônio? E como esta nova forma
de atuação pode impactar na gestão atual e futura do patrimônio e da
cidade?
Outro exemplo da pertinência do tema, foi a polêmica recente
gerada pelo filme Aquarius, locado na cidade e que retrata esta realidade
urbana de Recife, onde uma construtora quer pôr abaixo o último prédio
do século passado situado na beira da praia do Pina e uma moradora
remanescente luta pelo direito de continuar com a forma de morar que
escolheu e não trocá-la por um prédio de alto padrão. Uma ficção que
trouxe à tona um imóvel de interesse afetivo, que guardava registro de
uma época e que estava sendo ameaçado pela especulação imobiliária.
Há uma necessidade urgente de meios e mecanismos que
aglutinem as várias iniciativas coletivas surgidas em torno destas
intervenções para que se possa ter uma supervisão constante do nosso
patrimônio, do nosso espaço urbano.
As questões principais que norteiam esta pesquisa são: Como
fazer o cidadão se tornar zelador de sua própria história? Como nós,
enquanto pesquisadores, podemos contribuir com meios e ferramentas
com este fim? Como as TICs podem ser melhor utilizadas para apoiar
a autogestão de problemas espaciais coletivos?
Assim, o projeto, ora apresentado, foi inicialmente imaginado
como resposta a este contexto urbano recifense e se fundamenta na
base teórica descrita a seguir e utilização das TICs e da metodologia
da pesquisa-ação, cujos princípios e instrumentos corroboram com as
ações de zeladoria. Tem como norte outras questões atuais como: a
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identificação de “objetos significativos” da nossa paisagem urbana aos
olhos da população, o cuidado preventivo do patrimônio cultural por
uma gestão participativa e a antecipação da identificação de problemas
quanto ao mau uso do espaço urbano, estão dentro do tema estudado
nesta pesquisa. Projetos nacionais exitosos também nos servem como
referência: A Zeladoria da Ponte Torta de Jundiaí (SARASÁ; ROSA,
2016, p.49).

3 ZELADORIA E AS TICs
Recentemente, pela união das concepções de conservação
e conservação integrada, houve um deslocamento de interesses dos
valores históricos e artísticos para o universo dos valores culturais
e urbanos, requisitando novos instrumentos de preservação mais
constantes (CASTRIOTA, 2009a).
A zeladoria é um tema ainda pouco difundido, surgido nas
eminências e urgências deste mundo conectado. Teoricamente, a
zeladoria do patrimônio é uma proposta de intervenção e cuidado
constante direcionado a bens culturais (material e/ou imaterial) em seu
aspecto físico e simbólico (IPPLAP, 2013, p. 17).
Segundo Sarasá e Rosa (2016, p. 49), o tema vai além:
A Zeladoria busca exaltar identidades, memórias e
a atribuição de valores pelas pessoas ao patrimônio,
dentro da perspectiva preservacionista de ações
simples para perpetuar grandes legados. Trata-se
do entendimento do patrimônio e o consequente
envolvimento da população à visão do zelar. ... É
olhar o patrimônio com zelo, cuidado, interesse.
Trata-se da defesa das estruturas e histórias de um

549

bem, de uma manifestação artística, do intangível,
da cultura.

É neste contexto que surgem as ações voltadas ao trabalho da
zeladoria do patrimônio cultural e que devem objetivar:
- a (re)significação do patrimônio para que seja (re)
conhecido pela comunidade;
- o cuidado/zelo permanente de bens materiais
para que não atinjam um estágio avançado de
deterioração e necessitem de intervenções como
o restauro;
- a manutenção/fiscalização constante de bens
restaurados para que não precisem sofrer novas
intervenções;
- o acompanhamento de manifestações da cultura
imaterial para que o desenvolvimento de algumas
técnicas, práticas, fazeres, saberes e rituais não
sejam perdidos ou alterados de forma que materiais
descaracterizem elementos fundamentais de sua
emergência;
- o desenvolvimento de ações que visem à
construção de vínculos entre a comunidade e os
bens de potencial interesse para preservação - itens
individuais, áreas, conjuntos, sítios, manifestações
da cultura imaterial, etc. (IPPLAP, 2013, p.18-19).

Por outro lado, no final do século XX, Castells (1999) já definiu
bem as mudanças no nosso cotidiano oriundas da utilização das TICs:
Novas tecnologias de informação integraram o
mundo em rede. A comunicação mediada por
computadores gerou e continua a gerar uma gama
enorme de comunidades virtuais. Transformou-se
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o nosso modo de pensar, de produzir, de consumir,
de negociar, de administrar, de comunicar, de viver,
de morrer e até de fazer amor. Surgiram novas
formas de um capitalismo mais ágil, mais flexível,
com grande capacidade de se adaptar às novas
realidades. E as redes passaram a ter importância
decisiva na organização da atividade humana, em
todos os domínios da vida social e econômica.

A curto prazo, a informação tornou-se tão importante
que, economicamente, trocou-se o binômio capital-trabalho para
o informação-conhecimento. Castell (1999) ainda chamou atenção
para que a maior transformação estava nas ideias e nas concepções,
pois passa-se do material para o imaterial. Pois, em termos de: (a)
poder, embora real, tornou-se imaterial, pois toma como riqueza a
informação; (b) o espaço dos fluxos passou a dominar o espaço dos
lugares e (c) o tempo imaterial passou a substituir o tempo cronológico.
Estas mudanças no Poder, Tempo e Lugar explicam boa parte das
complicações criadas pela revolução tecnológica gerada pelas TICs
(computadores, procedimentos/métodos e redes computacionais,
dispositivo móveis etc.) em nossas vidas.
Apesar dos mais de 30 anos de debates sobre o uso das TICs,
sua utilização eficiente ainda é desafio dependendo do problema a ser
tratado, do contexto e das pessoas envolvidas. Neste projeto, acreditase que com a adequação das TICs para se atingir as várias facetas das
interações sociais (conscientização, engajamento e empoderamento)
pode-se criar um ambiente digital interativo que contribua para a
autogestão coletiva de problemas espaciais urbanos, garantindo a
apropriação e a autonomia do cuidado da cidade pelo cidadão.

551

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As etapas de pesquisa e instrumental serão desenvolvidos sob
princípios da metodologia pesquisa-ação como: (a) “interação entre
pesquisador e sujeitos como forma de determinação de objetivos e
condução da pesquisa” – atores e parceiros interessados na resolução
dos problemas; (b) tem por objetivo “resolver ou, pelo menos, esclarecer
os problemas da situação observada” e retroalimentar o problema –
experiência como experimento; (c) “acompanha as decisões, as ações
e toda a atividade dos atores da situação” – compreensão do processo
como principal resultado (THIOLENT, 1994).
Assim, o projeto atual pode ser melhorado a partir da avaliação
do processo e de seus resultados, com base em procedimentos
metodológicos de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1994).
A participação dos cidadãos em todo o processo almeja maior
compreensão dos requisitos conceituais, metodológicos e instrumentais
necessários para a continuidade de uma atuação coletiva autônoma,
além de maior consciência de próprio processo de preservação do
patrimônio cultural.
As iniciativas relacionadas a patrimônio serão realizadas e
formalizadas através de projetos de extensão em parceria com o
CATAVENTO CRIATIVO que atua na elaboração, desenvolvimento
e coordenação de projetos culturais executados junto a sociedade civil
através de incentivos públicos (por ex: Funcultura/Fundarpe), com
várias ações realizadas nas áreas de Patrimônio, Artes Cênicas, Design,
Artesanato e Cultura Popular, entre outras.
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5 DISCUSSÃO
O presente artigo centrará na definição do universo pesquisado
do piloto, tanto quanto do recorte físico da área como da população a
ser investigada.
Atualmente, estamos fechando algumas atividades desta etapa
inicial do piloto do ZCivis que seriam:
1.
DELIMITAÇÃO DA ÁREA - Fazer um
breve levantamento histórico e urbanístico dos
bairros da Boa Vista e Santo;
2.
DELIMITAÇÃO DO PERÍODO Definir um intervalo temporal de acordo com as
principais modificações urbanos sofridas pelos
Bairros da Boa Vista e Santo Amaro;
3.
DEFINIÇÃO DO PERFIL DOS
PESQUISADOS - Com este intervalo temporal,
definir a idade e o perfil das pessoas que servirão
como pesquisados;
4.
DEFINIÇÃO DAS QUESTÕES DO
FORMULÁRIO - Fazer um formulário eletrônico
para definir melhor o perfil deste público-alvo
e para que com eles se defina um perímetro de
estudo dentro dos bairros pesquisados.

5.1 Etapa 1: Delimitação da área
Em um levantamento inicial, para definir o recorte físico do
piloto investigou-se o conjunto de edificações localizadas nas principais
vias do Bairro da Boa Vista e de Santo Amaro, localizados no centro
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do Recife. Pelo tempo de formação destas áreas e por toda evolução
sofrida em relação a valores e usos, demonstraram-se ter um potencial
importante de possíveis “objetos significativos” que justificariam suas
escolhas.
Focou-se no bairro da Boa Vista, área que se estender até os
limites do bairro de Santo Amaro, recorte feito considerando a variedade
de funções que contém e a diversidade de público que usufrui deste
espaço, dentre eles moradores, visitantes a procura de serviços e do
comércio local, bem como dos trabalhadores desses empreendimentos.
Mas, além de tudo isso, é uma área significativa na evolução urbana
da cidade do Recife desde o início do século XX quando, segundo
Pontual (1999), o planejamento urbanístico substanciou-se nas noções
de embelezamento, higiene, salubridade e monumentalidade, conforme
ideário do Movimento Economia e Humanismo, assim:
...Para a efetivação de todos esses preceitos, os
vestígios da sociedade não-industrial podiam
ser destruídos. Assim, o princípio da tábua rasa
justificava os desenhos do futuro da cidade do
Recife dos anos 30. (PONTUAL, 1999, p. 103).

Mudanças eram necessárias por motivos que ultrapassaram a
urgência em tornar a cidade salubre, o que marcou a década de 30,
tomou força com o contexto político e econômico para dar à cidade
uma referência nacional de um centro de progresso e modernidade, que
fosse berço para as novas demandas industriais, na definição de eixos
de desenvolvimento que ligassem o centro a regiões mais afastadas.
A fase da oligarquia rural, baseada na exportação de cana de açúcar
do século anterior, abria espaço para o desenvolvimento de um Recife
moderno e inovador, mesmo que para isso fossem necessários cortes
na cidade, como explica Santana (2012, p. 5):
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[...] As medidas tomadas por Novaes Filho para
a remodelação da cidade causaram um grande
impacto na configuração territorial desta urbe.
Entre discussões e demolições o centro urbano do
Recife é crucificado, mutilado e morto.

Por tudo isso foi necessário visualizar como aconteceu a
evolução urbana diante da constante construção e reconstrução da
cidade, como exposto na imagem 1.
Imagem 1 – Evolução Urbana do Bairro da Boa Vista e Santo Amaro.

Fonte: Autores / García, 2012 apud Menezes, 1988.

A partir de sua relevância histórica, apropriação e fluxo de
transeuntes foram estabelecidas duas áreas como apresentado na
imagem 2. A Área de Estudo 1 compreende o perímetro formado
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pela Rua da Aurora, Av. Conde da Boa Vista, Rua Gervásio Pires e Av.
Mário Melo. E a Área de Estudo 2 é delimitada pela Av. Conde da Boa
Vista, Rua Dr. José Mariano, Rua dos Coelhos, Rua São Gonçalo, Rua
da Santa Cruz, e, por fim, a Rua Gervásio Pires.
Imagem 2 - Delimitação dos Bairros da Boa Vista e de Santo Amaro com o
recorte definindo as áreas de estudo do piloto do ZCivis

Fonte: Autores / Google My Maps

O Mapeamento de edifícios preservados possibilitou encontrar
os possíveis elementos de interesse para a população a ser consultada,
foram mapeados conforme apresentado na imagem 3 os IEP (Imóveis
Especiais de Preservação) - a partir de dados do portal de informações
ESIG (Engineering Science Interactive Graphics) - , previstos no Plano
Diretor de 2008 da cidade do Recife. De acordo com a legislação, Art
2°- Imóveis Especiais de Preservação - IEP - são exemplares isolados,
de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e
cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do Município e da
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comunidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica
Municipal.
Imagem 3 – Imóveis Especiais de Preservação e os principais nas áreas de
estudo

Fonte: Autores / ESIG Portal

Além dos IEP (Imóveis Especiais de Preservação), as áreas de
estudos possuem ZEPH (Zona Especial de Preservação Histórico),
rigorosa e não rigorosa, e ZAC (Zona de Ambiente Construído)
controlada I e II, assim como os IEP, esse zoneamento está previsto
no Plano Diretor de 2008 da cidade do Recife.
A partir da análise das áreas na imagem 4 pôde ser percebido
que as práticas legislativas não correspondem fielmente ao que se
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propõe no Plano Diretor da Cidade, visto que algumas edificações,
conjuntos e paisagens, apesar de salvaguardados por lei, não possuem
uma manutenção, fiscalização ou restauro eficientes, estando alguns
em situação de abandono, além da descaracterização dos elementos
de fachada para implantação de novos usos para fins comerciais como
constatado na imagem 5, imóveis em péssimas condições.
Imagem 4: Legislação incidente nas áreas de estudo

Fonte: Autores / ESIG Portal

Além disso, apesar de estarem dentro de zonas de preservação,
a atuação do mercado imobiliário é intensa, o patrimônio da população
recifense é retirado e o cidadão não consegue ter voz para intervir nas
transformações de seu bairro. Assim como relatado na matéria do
Jornal Diário de Pernambuco, em 2013, conforme a moradora Tereza
Maciel:
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Segunda-feira à noite tinha a sessão de arte no
Cine Veneza. Tinha sempre um filme ou uma peça
e a gente encontrava as pessoas, via os amigos. Me
doeu muito a demolição de casarões belíssimos
que eu gostava. As coisas são demolidas, depois
fazem um estacionamento. Vai tudo se perdendo
né?’.

Atualmente o bairro possui mais de 70 IEPs - Imóveis Especiais
de Preservação, além de edifícios icônicos registrados na memória dos
transeuntes, alguns desses apresentados na montagem da imagem 5.
Imagem 5 - Situação de alguns IEP dentro dos Bairros da Boa Vista e de
Santo Amaro

Fonte: Autores / Google Maps e ESIG Portal
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5.2 Etapa 2: Delimitação do período
Para esta etapa será ainda necessário um levantamento
fotográfico e das condições gerais do imóvel para definir qual período
poderia ter mais impacto afetivo junto aos pesquisados. Estima-se
encontrar imagens que possam ser utilizadas no momento da aplicação
dos formulários para captar o nível de sensibilização, identificação e
pertencimento.

5.3 Etapa 3: Definição do perfil dos pesquisados
Para definição da população a ser investigadas será aplicado
questionário através de formulário eletrônico, com dois modelos
específicos direcionados por grupos diferenciados, o primeiro contribuição da memória, com a faixa etária acima dos 60 anos e o
segundo - contribuição da percepção e expectativa no espaço urbano,
com faixa etária entre 20 e 45 anos.

5.4 Etapa 4: Definição das questões do formulário
Com o perfil dos pesquisados definidos pode-se então selecionar
as questões que serão abordadas através de formulário eletrônico
e também os meios para interagir com esses entrevistados, uma vez
que se presume que um possível perfil com faixa etária acima de 60
anos tenha mais dificuldade ou falta de autonomia no preenchimento
das questões caso essas sejam disponibilizadas por redes sociais ou
algum outro meio de compartilhamento eletrônico. Para isto, já sendo
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considerada a possibilidade de montar o formulário e preenchê-lo
através do smartphone no encontro pesquisador-pesquisado.

6 CONCLUSÃO
Vivemos em um momento histórico onde, mundialmente,
se vem procurando caminhos, instrumentos e estratégias para o
fortalecimento da democracia pelo aumento da representatividade
popular. Na América Latina, principalmente no Brasil, várias iniciativas
em diferentes campos (comunicação, cultura, política, …) vem
surgindo, se organizando e tomando força (ver http://updatepolitics.
cc/explore/map).
Muito se tem discutido sobre a falta de representatividade
política de setores da sociedade brasileira e o caos social que isto vem
proporcionando. O momento atual de desestruturação das instituições
e da política nacional é fato. Questões de gênero, sexo, raça, classe social
que vinham sendo enfrentadas e minimizadas com leis regulamentando
o convívio social para ajustar atrasos socioculturais e econômicos,
homogeneizando direitos e deveres, estão em risco e com isto a própria
estabilidade social.
Faltam instrumentos que tornem efetiva a participação popular,
isto dificulta pautas sobre direitos das minorias e impede políticas
públicas que as respaldam. O fortalecimento da democracia passa
hoje por iniciativas com este foco, multidisciplinares e com caráter
multiplicador.
É nesta discussão maior que este projeto se insere, de forma
pontual e simples, pois se propõem a sensibilizar, conscientizar,
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informar, organizar, integrar e promover os interesses da sociedade
civil por fortalecer a participação social no âmbito do zelo pela cidade.
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Capítulo 29
Considerações Sobre a Função Educativa e Social dos Museus
Contemporâneos: Uma Alternativa para a Conservação e
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Brasileiro
Guilherme Nogueira Ragone 1;
Frederico Braida 2;
Augusto Nogueira Ragone 3

1 Introdução
Os museus como agentes de salvaguarda do patrimônio cultural
possuem grande destaque quando analisados pelos vieses educacionais
e sociais dessas instituições, visto que a educação patrimonial se mostra
presente, atuante e divulgadora dos preceitos de proteção do patrimônio
cultural. A noção de patrimônio era identificada como legado, herança,
propriedade ou bens transmitidos, porém, a partir da década de 1930,
surgiu a acepção, mais restrita, a qual se incluía aos aspectos de índole
cultural, criando a noção de patrimônio cultura; ele não está ligado
apenas à história, está associada à memória, à identidade, à sociedade,
ao turismo, ao trabalho e ao lazer (MENDES, 2013).
Em suma: o patrimônio cultural e os objetos que o
integram, além do seu valor simbólico, identitário,
de alicerce da memória, documental e pedagógico,
apresentam ainda uma importância social e
1 Mestrando em ambiente construído, UFJF, e-mail: guilhermeragone@hotmail.com
2 Doutor em design, professor adjunto pela UFJF, e-mail: frederico.braida@ufjf.edu.
br
3 Graduando em arquitetura, UFJF, e-mail: e-mail: augustoragone@gmail.com
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econômica digna de consideração. (MENDES,
2013, p. 28).

Esses conceitos entram em consonância com o que se entende
sobre museus na contemporaneidade, sendo instituições com papel
fundamental na conservação da história, sendo determinante para a
emergência e o desenvolvimento da cultura. Os museus foram fundados
para evitar dispersões, ou seja, para garantir a conservação patrimonial
pública. O estudo, a pesquisa e a comunicação constituem a finalidade
das aquisições, das exposições e de todas as ações documentais que
lhe são inerentes, tendo por fim a transferência de conhecimentos
preservando o que se expõe (POULOT, 2013).
A proteção do patrimônio cultural deve ser tratada em uma
dimensão humana. As medidas de preservação são fundamentadas pelo
poder que os bens culturais carregam, de referência para a identidade
dos seres humanos, pelos valores que traduzem ou expressam, pela
capacidade de transmitir testemunho ou sentimento (PIRES, 2011).
Sabe-se que os museus são lugares de memória, são orientados para
a consagração, valorização e preservação da herança patrimonial,
são espaços para as multidões da mesma forma que abrigam a
individualidade, ao mesmo tempo, cenário e palco de local de guarda e
conservação (BRUNO, 2008).
Segundo Kiefer (2000), entende-se o museu contemporâneo
como após 1977, tendo o desenvolvimento cultural e a inclusão social
como temas relevantes, uma vez que estão ligados às novas funções
museológicas, andando de forma paralela as demandas do sucesso de
suas exposições, da necessidade de aumento do número de visitantes ou
recursos coletados (POULOT, 2013). Assim, os museus acabam, nos
casos mais bem-sucedidos, dinamizando o turismo, a rede de hotelaria e,
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consequentemente, a receita das cidades brasileiras (FABBRINI, 2008).
Poulot (2013) aponta que as instituições têm, no turismo e na economia
de lazer, talvez, seu principal pilar econômico na contemporaneidade.
No século XXI, tem-se o esforço pela diminuição das
desigualdades culturais e a efetiva integração social, tornando-se um
desafio, em que o museu vai adquirindo papel de protagonismo no
cenário educativo e cultural no Brasil e no mundo (VEIGA, 2013).
A sobrevivência das instituições museológicas e
patrimoniais exige assim, que quer a sua identidade,
quer a sua missão, objetivos e projetos sejam
repensados e articulados de forma a ir ao encontro
das necessidades de um conjunto de destinatários
cada vez mais heterogéneo, tornando-se mais
aberto a diferentes narrativas e às circunstâncias
locais, conduzindo a uma reconceitualização da sua
função social e estilo comunicacional. (ANICO,
2005, p. 84).

Araújo e Bruno (1995 apud VEIGA, 2013) exemplificam que,
nos países latino-americanos, a função educativa dos museus pode
chegar a assumir, em determinados casos, papel capital na formação do
cidadão, num fenômeno conhecido por “escolarização dos museus”.
Guimaraens (2009) categoriza que a contribuição e a atuação dos
museus na execução das atividades turísticas e educativas são o fator
que melhor delimita, na atualidade, a função social dessas instituições.
Ao se colocar em foco a comunicação e educação nas instituições,
as coleções e respectiva conservação deixaram de constituir o centro
das atenções, deslocando-se para o visitante e a sociedade, estando ao
serviço das pessoas (MENDES, 2013).
Zavala (2006) considera dois modelos de museus, sendo
característica do modelo tradicional, o objetivo de uma visita às
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instituições, possuem a obtenção de conhecimento e a exposição se
vale pelo seu conteúdo, como uma janela para outras realidades. Tendo
a função educativa do museu: objetiva, clara e convincente. Já o modelo
emergente, a visitação tem por objetivo vincular à experiência que se
propõe. O museu passa a mostrar condições nas quais o significado é
produzido, estimulando a produção de outros significados.
A experiência de aprendizagem está relacionada
à participação ativa do público ao alcançar suas
expectativas ritualísticas durante a visita; ele é
agente de sua própria experiência e participa
sensorial, emocional e fisicamente, pois utiliza o
seu corpo como elemento para a apropriação do
museu. O museu é instituição una na construção de
uma realidade simbólica por meio do patrimônio
musealizado. (CURY, 2011, p. 21).

Visto a justificativa, recorte e objeto de análise, o artigo possui
como estrutura, a exposição cronológica e histórica dos museus no
Brasil, bem como sua relação com a sociedade e com a educação. Explana
como essa relação se dá na contemporaneidade e quais as premissas
para se caracterizarem, finalizando com o foco da contribuição dos
museus para a preservação do patrimônio.
O presente artigo visa responder à questão: como os museus
contemporâneos podem ajudar na preservação do patrimônio cultural,
através de suas funções educativas e sociais? Através de uma revisão
de literatura sistematizada, objetiva-se discutir como essas instituições
ajudam a proteger o patrimônio cultural, como se manifestam e
se relacionam as funções sociais e educativas nos museus e sua
caracterização segundo suas funções. Concluiu-se que a educação,
que outrora era acessível a um grupo restrito de pessoas – as elites
–, através dos museus, tornou-se mais acessível e de fácil assimilação,
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possuindo essa característica até hoje, sendo empregada para difusão
de conhecimento patrimonial e sua consequente preservação, tendo a
sociedade como maior beneficiária e participativa, atuando de forma
concreta nos museus contemporâneos. Espera-se com esse artigo,
contribuir com esse campo de pesquisa, trazendo à luz uma reflexão
das relações entre os museus e o patrimonio cultural brasileiro.
Finaliza-se assim, baseado em Anico (2005), o debate levantado
pelos museus, suas funções e pelo patrimônio na contemporaneidade
tem de ser entendido como reflexo do seu contexto social. Os museus
e locais patrimoniais devem estar atentos às principais características da
sociedade do século XXI: pluralidade, fragmentação, consequência de
um conjunto de fatores que englobam os processos como o crescimento
do turismo e o desenvolvimento de um sistema econômico de escala
global, entre outros. Um contexto que proporciona possibilidades para
a sua adaptação, transformação e releitura dessas instituições. Para a
conservação, salvaguarda, difusão de educação patrimonial através
dos museus, deve-se questionar as práticas existentes, a repensar as
interpretações das coleções e sua exposição, revendo a organização
e funcionamento das instituições culturais, a fim de tornar o cidadão
peça central dos museus, participante ativo nesse debate.

2 UMA HISTÓRIA CONCISA DOS MUSEUS NO BRASIL
ASSOCIADO A SEU PAPEL SOCIAL E EDUCACIONAL
Enquanto na Europa do século XIX o museu já era instituição
consagrada, tem-se a primeira experiência dessa tipologia no Brasil: a
Escola Nacional de Belas Artes, de 1815 e o Museu Nacional do Rio
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de Janeiro em 1818, ambos por iniciativa de Dom João VI (VEIGA,
2013, p.23).
Na Europa, desde o século XV, com os gabinetes de
curiosidades e as galerias de aparato, a história dos museus se iniciou,
porém, foi nos séculos XVII e XVIII, com os museus nacionais, que
a instituição alçou sua importância tal como a conhecemos nos días
de hoje (KIEFER, 2000). No iluminismo, o termo museu será mais
alargado do que o até então concebido, o círculo de colecionadores
aumentará, tendo as instituições com atividades até então novas,
como exposições, vendas públicas e elaboração de catálogos para
exposições (VEIGA, 2013). “Aos poucos as coleções particulares
foram se ampliando drasticamente e sendo abertas ao público, ainda
que não universal, associando a terminologia museu a esses pitorescos
espaços expositivos” (VEIGA, 2013, p. 20).
Para Santos (2004), os museus nacionais europeus dessa época,
ligados à formação dos Estados Nacionais e sendo um espelho deles,
foram capazes de ordenar, civilizar e disciplinar grandes setores da
população. Essas instituições foram importantes para a consolidação
do conhecimento enciclopédico na Europa. Já para Veiga (2013), o
museu era essencialmente destinado ao homem culto, excluindo a maior
parcela da população da época. Para as camadas populares, o museu era
o símbolo da exploração de poucos sobre muitos, “sendo necessário
conhecer os códigos comportamentais para se frequentar os espaços de
então” (VEIGA, 2013, p. 20). Sobre a preservação patrimonial inerente
aos museus, a Revolução Francesa teve um papel dúbio, destruindo e
depois preservando, com os bens colocados à disposição da população
sendo
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finalmente transferidos para espaços abertos ao
público, temos a consagração do museu. Imbuídos
do espírito enciclopedista, os museus tinham fins
educativos, em que o civismo, a história, as artes
seriam nacionalmente divulgadas... O museu
finalmente abria-se ao público em definitivo.
(VEIGA, 2013, p. 21).

Nesse contexto, o século XIX ficou marcado com a instalação
dos dois bens ligados à cultura no Brasil, fortemente influenciados
pela tradição dos museus nacionais europeus, e a postura coletora,
classificatória e tipológica, esta última sendo a característica mais
importante, tendo os viajantes estrangeiros, chegando ao Brasil para
estudar a flora, a fauna, a etnologia, etc (ELIAS, 1992).
O Museu Nacional, um museu de história natural com grande
intercâmbio com os grandes museus de história natural europeus. “Este
primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da
universalidade do conhecimento, também presentes entre os grandes
museus de história natural que se consolidavam na Europa” (SANTOS,
2004, p. 55).
Esse exemplo explicita a função os primeiros museus no
país, a educação através do colecionismo natural. Mas não só essa
tipologia, museus históricos, científicos e artísticos contribuíram para a
construção da identidade nacional (VEIGA, 2013).
No final do século XIX, o Brasil tinha
aproximadamente dez museus, e, com exceção do
Museu Naval e Oceanográfico (1868) e do Museu
da Academia Nacional de Medicina (1898), todos
os demais tinham alguma relação com as práticas
classificatórias dos elementos encontrados na
natureza. Além do Museu Nacional, os outros
dois grandes museus brasileiros eram o Museu
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Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os
três foram constituídos como museus de história
natural. (SANTOS, 2004, p. 55).

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao caráter
acadêmico dos museus de história natural no Brasil. São muitos os
relatos de época que nos mostram que esses museus, durante o Império,
estiveram mais voltados para a pesquisa do que para o grande público,
tendo assim sua função social e educativa modificada no período, com a
preservação do patrimônio seja natural, artístico ou científico mantidos
(SANTOS, 2000, p. 56).
No final do século XIX e início do XX, nota-se, segundo
Lopes e Murriello (2005, p. 17), a expansão vertiginosa de museus de
todos os tipos ao redor do mundo. Essas redes de comunicação, as
coleções, os catálogos, os pesquisadores, os conceitos e as inovações
viajavam pelo circuito dos museus. Passaram a integrar seus catálogos
e começaram a classificar os próprios museus, a construir tipologias,
a comparar os museus entre si em seus processos de cooperação
e disputas por hegemonias científicas, sociais, políticas (LOPES;
MURRIELLO, 2005, p. 17).
Em 1922, Gustavo Barroso, criou o Museu Histórico Nacional,
responsável pelo estabelecimento de uma nova fase de museus nacionais
no Brasil. Essa mudança se deu quando se deixava de colecionar
elementos da natureza e foca-se em objetos que representassem a
história da nação, pautada num discurso elitista e excludente, em que
os grandes feitos da elite brasileira eram mostrados, excluindo assim a
participação popular, tendo seu papel social notadamente segregado.
No mesmo ano era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de
História desviando-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às
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ciências naturais, passando a priorizar coleções relacionadas à história
de São Paulo (SANTOS, 2004, p. 56).
A política de preservação do patrimônio cultural
tombou inúmeros prédios e sítios históricos e
criou um grande número de museus. Entre eles,
o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de
Janeiro; o Museu das Missões, no Rio Grande
do Sul; e os Museus da Inconfidência e do Ouro,
em Minas Gerais. Os primeiros museus de Arte
Sacra no Brasil datam desse período. (SANTOS,
2004, p. 57).

Gustavo Barroso além da criação do Museu Histórico Nacional
criou o Curso de Museus, em 1932, formando técnicos para todo o
país. Cinco anos depois foi criado o SPHAN, importante órgão de
preservação do patrimônio cultural e difusão social e educacional.

2.1 O modernismo e sua relação museológica
Nota-se, com a chegada a Era Moderna dos museus, uma mudança
substancial na concepção social dos mesmos. Os antigos mártires da
nação foram substituídos por figuras mais populares, aproximando as
instituições das camadas mais populares e abrindo os museus para a
sociedade. As utopias modernistas reiteraram e reforçaram a função
social do museu e dos novos programas arquitetônicos reconhecidos
na condição de lugares de memória (GUIMARAENS, 2009).
Nesse período, tem-se importantes exemplos: na cidade de São
Paulo, em 1954, tem-se o projeto de Oscar Niemeyer para o Pavilhão
de Exposições do Iberapuera, com o jogo de rampas e planos criando
caminhos e percursos diversos. Affonso Eduardo Reidy com o projeto
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do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro de 1959, podese observar a modificação do conceito de museu, deixando de ser
um organismo passivo, assumindo sua função educativa e significado
social. Tornando mais acessível e facilitada a relação entre público e as
manifestações da criação artística (BONDUKI, 1999).
Não apenas o antigo conceito de museu se transformou: a própria
noção do espaço arquitetural modificou-se. A estrutura independente e
o plano livre caracterizando o conceito de espaço arquitetural fluente,
canalizado, substituindo a noção do espaço confinado dentro dos
limites da arquitetura. (BONDUKI, 1999).
Bem como o MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateubriand, projeto de Lina Bo Bardi, em 1968, configurou-se
como uma caixa de vidro sustentada por uma estrutura de concreto
protendido com o maior vão livre da América Latina (CASELLATO,
1995). Sobre a importância brasileira na produção modernista,
[...] efetivamente, à diferença de outros países
latino-americanos, o Brasil concedeu, desde os
anos cinquenta, grandes importância à arquitetura
de museus, com predominância, essencialmente,
de dois modelos iniciais: por um lado, as formas
escultóricas e líricas de Oscar Niemeyer [...] e
por outro, as formas de grandes praças cobertas
que João Vilanova Artigas propôs inicialmente
para edifícios públicos, como a FAU de São
Paulo, Brasil (1961), que tinha como modelo os
museus e grandes pavilhões de Mies van der Rohe.
(MONTANER, 2003, p. 31).

É interessante notar que os dois últimos museus foram
fundados entre 1946 e 1948 e fazem parte do restrito número de
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museus fortemente beneficiados pelo investimento privado (SANTOS,
2005, p. 57).
Visto as mudanças sociais e educativas nos museus brasileiros
até o ano de 1977, onde tem-se uma reviravolta na produção e
concepção desses bens, se adentrará na contemporaneidade, época
em que além das funções já citadas, observa-se a função econômica
e turística presentes, afetando assim a relação com a preservação do
patrimônio cultural.

3 MUSEUS CONTEMPORÂNEOS NO BRASIL: EXEMPLOS,
CONCEITO E DEFINIÇÕES
Após a explosão modernista no país, observa-se uma calmaria
produtiva de bens culturais até a década de 1990. Em 1995 inaugurou-se
o MuBE, Museu Brasileiro de Esculturas, obra do vencedor do Pritsker
de 2006, Paulo Mendes da Rocha, marcando a paisagem paulista.
O museu é escultura inaugural, escala de medida de
todas as outras. Instaura a ocupação do lugar, pois
fisicamente foi o primeiro elemento construído.
O pórtico, único elemento construído sobre o
solo, é portal de entrada do museu e abrigo para
manifestações artísticas escultóricas e teatrais
passíveis de ocorrerem em sua topografia que em
platôs desce seguindo as margens do lote. Aparece
como área de respiro; como alargamento das
calçadas fazendo ecoar as intenções do arquiteto
para quem “a escultura ao ar livre é muito
mais significativa. O jardim também tem essa
perspectiva, esse destino, de abrigar exposições de
esculturas ao ar livre” e que ressoam nas palavras
comumente utilizadas nas revistas especializadas
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para se referir ao museu: praça pública, jardim
público (SPERLING, 2012).

No ano subsequente, 1996, inaugurou-se o MAC, Museu de
Arte Contemporânea de Niterói, projeto de Oscar Niemeyer, tornandose símbolo na paisagem de Niterói, inaugurando a instituição museu
no Brasil como ícone urbano e paisagístico, explicitando suas funções
turísticas e culturais no país.
O caso do Brasil é paradigmático, em que vitalidade
momentânea e a carência estrutural se relacionam, em uma combinação
peculiar de processos de curta e de longa duração. Um indicador claro
daquele dinamismo é o fato de que vários museus foram inaugurados
ou requalificados em todo o país desde meados da década de 1990
(ANJOS, 2015). No século XXI, “a função do museu torna-se um
desafio, e o museu público vai adquirir papel protagonista no cenário
educativo e cultural em nosso país e no mundo” (VEIGA, 2013, p. 25).
Durante o referido século, há a construção e consolidação de
importantes instituições. A intervenção de Paulo Mendes da Rocha na
Pinacoteca de São Paulo em 1999, em que se baseia no uso racional
da matéria dentro de uma arquitetura na qual a estrutura é o próprio
espaço (MONTANER, 2016). Pode-se citar também o MAR, Museu
de Arte do Rio, de Bernardes + Jacobsen, construído na cidade do Rio
de Janeiro em 2013, sendo o start para a reformulação urbana do local.
O bem se caracteriza pela junção de três construções existentes de
características distintas com o objetivo de abrigar o MAR e a Escola do
Olhar fazendo parte da grande intervenção na região central da cidade.
Tem-se na mesma região, o Museu do Amanhã, projeto
de Santiago Calatrava em 2015. Ambas as instituições seguem a
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contemporaneidade proposta por Montaner (2003) e funcionam como
importantes modeladores urbanos e sociais.
Sobre a contemporaneidade, os arquitetos desfrutam de uma
liberdade sem precedentes e dão à sua arquitetura uma dimensão
inusitada, deixando, muitas vezes, que seu brilho rivalizasse com os
acervos que abrigam (KIEFER, 2000). A sua complexidade serve ainda
de licença para a dissociação da forma exterior com o seu conteúdo.
Por outro lado, a preocupação com a inserção urbana e a utilização do
seu potencial de revitalização de bairros tem sido um denominador
comum explorado pelos arquitetos de museus brasileiros durante sua
concepção.

4 AS MANIFESTAÇÕES DAS FUNÇÕES EDUCACIONAIS E
SOCIAIS NOS MUSEUS CONTEMPORÂNEOS
Observa-se que, a partir da década de 1970, dentre outras
modificações nas instituições museais, destaque-se uma atenção
redobrada ao museu como espaço de comunicação por um lado, e
como instituição educativa a favor da sociedade, por outro (MENDES,
2013, p. 38).
O desenvolvimento cultural associado à inclusão social e à
proteção patrimonial são temas ligados às novas funções museais após
1977, andando de forma paralela às demandas do sucesso de suas
exposições, da necessidade de aumento do número de visitantes ou
recursos coletados, tem-se o esforço pela diminuição das desigualdades
culturais e a integração social (POULOT, 2013). Sobre a função social,
Veiga (2013) ainda afirma que, no século XXI, essa função torna-se
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um desafio e o museu vai adquirir papel de protagonismo no cenário
educativo e cultural em nosso país e no mundo.
Os museus hoje são instrumentos que educam
a partir da interação do visitante com o meio
ambiente e por intermédio da utilização de
instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizamse o potencial multidimensional da visita e os
processos afetivos, sensório motores, evitandose disposições lineares, factuais e hierarquizadas.
(SANTOS, 2005, p. 63).

São diversos os motivos que levaram a essa transformação do
museu para o foco educacional, entre elas tem-se razões de ordem
científica, pedagógica, didática, tecnológica e civilizacional, refletindo
ou sendo refletido em toda sua ordem organizacional através de
seus recursos e sua capitação, seja humana, financeira ou técnica
(MENDES, 2013).
Novas áreas e profissões dentro dos museus foram
acrescentadas, visando à própria sobrevivencia, exigindo assim, que a
sua identidade, ou a sua missão, objetivos e projetos sejam repensados e
articulados de forma a ir ao encontro das necessidades de um conjunto
de destinatários cada vez mais heterogéneo, tTornando-se mais aberto
às diferentes narrativas e às circunstâncias locais, conduzindo a uma
modificação de sua função social e seu estilo comunicacional (ANICO,
2005, p).
4.1 O papel dos museus na valorização e preservação do
patrimônio cultural através da educação
O conceito atribuído ao patrimônio cultural evoluiu ao longo
dos anos. Quando esse conceito era mais limitado, a sua proteção era
mais facilitada, visto que a quantidade de bens a serem protegidos,
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bem como as instituições de proteção, eram reduzidas, limitando-se às
igrejas, aos castelos e às fortificações. Aos museus, sobrava conservar e
expor objetos de natureza etnográfica e científica que não pertenciam a
esses aos sítios (MENDES, 2013).
Na contemporaneidade, observa-se a mudança desse conceito,
em que uma quantidade inigualável de bens a se preservar, devido à
própria ampliação do conceito de patrimonio, aumentando o número
de monumentos preservados, reutilizados ou requalificados, gerando
consequências, seja a sua destruição ou realocação em museus, o que
explicita o papel preservacionista das instituições (MENDES, 2013).
Poulot (2013) cita que os museus possuem cinco funções primárias,
sendo elas o ato de colecionar, conservar, estudar, interpretar e expor,
corroborando e reafirmando o papel das instituições na sociedade.
Os museus, o patrimônio, como instituições
públicas, não podem ficar com as portas fechadas
para a população. Devem guardar seus acervos,
não escondê-los. Os objetos arqueológicos
encarcerados nas reservas técnicas devem ser
analisados, estudados e apresentados ao público,
acadêmico ou não. Assim, a cultura material
prosseguirá no seu caminho, de construção,
ou melhor, de reconstrução do nosso passado
histórico. (CARLAN, 2008).

A relação entre a preservação e a educação se dá antes mesmo
da obra ser exposta para o grande público nos museus. O fato de a
obra ser adquirida ou doada ao museu já requer uma pesquisa prévia
e permanente. Não basta guardar o objeto. Sem essa pesquisa, a
instituição fica subestimada a um centro de lazer e turismo. Cabe essa
inserção do objeto ser tratada como fontes históricas, preservando-as,
expondo-as e interpretando-as. “A pesquisa em si é uma visão crítica,
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a relação homem / objeto / espaço forma a memória e o patrimônio
cultural” (CARLAN, 2008).

4.2 A educação nos museus em uma época de culto à cultura
A questão dos museus é complexa, visto que pertence ao setor
mais vasto da cultura. Mendes (2013) afirma que hoje vivemos em uma
época em que muito se fala sobre cultura, e percebe-se o impacto que a
cultura de massa e os meios de comunicação têm exercido sobre toda e
qualquer atividade educativa nos museus (VEIGA, 2013).
Montaner (2003) salienta que, ao mesmo tempo, o interior das
lojas de grifes, são concebidas sob o desejo de aproximar-se da lógica
de apresentação de museus. Isto é, objetos de consumo produzidos em
série, são apresentados de maneira singular como se fossem únicos e
exclusivos. Assim, a ampla visibilidade adquirida pelos museus ao longo
de sua história tornou-os lugares obrigatórios para o desenvolvimento
econômico e turístico de centros urbanos e pontos centrais de referência
cultural, de lazer e de entretenimento, tornando-se assim peças-chave
da economia, dando resposta ao consumo do capital. (AMARAL,
2014). Com isso, os espaços museais passaram a abrigar uma série
de novos espaços, suprindo necessidades dessas novas demandas
sociais e culturais. “Programas como restaurantes, cafés, lojas, livrarias,
bibliotecas, teatros, passaram a fazer parte do ideário do espaço da
cultura contemporâneo” (ALVES, 2010, p. 10).
Observa-se um esvaziamento de seu conteúdo, onde as
“práticas e projetos culturais nesse sentido ficam a mercê dos interesses
econômicos, mercantis que lhes acarreta uma perda significativa de seu
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potencial construtivo, uma vez que passam a atrelar estreitamente às
táticas de lucro” (SPERLING, 2005).
A integração das atividades de profissionais de várias áreas do
conhecimento e de recursos de entidades governamentais e privadas
no setor museológico envolve a proteção do patrimônio edificado;
portanto, da perspectiva do planejamento urbano, esta ação relacionase não apenas à educação, formação da cidadania e produção de
conhecimento, mas ao turismo “de entretenimento e lazer”, fonte de
empregos e de lucro (GUIMARAENS; IWATA, 2001).
Nota-se que a função educativa nunca esteve tão em voga como
na contemporaneidade, porém, com as questões econômicas, turísticas
e da produção de museus em massa, muitas vezes supérfluas e pensadas
pelo viés econômico, tem-se a dualidade entre o que realmente se pode
educar e prover à sociedade através da preservação de seu conteúdo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As funções educativas e sociais dos museus contemporâneos
são importantes ferramentas na preservação do patrimônio cultural,
estando intrinsecamente ligada a nova forma de se entender o museu
após 1977, ano em que se tem o marco da mudança de paradigma
sobre a concepção de conceber, produzir e interpretar os museus.
Essa mudança rebate-se na forma da arquitetura dos museus criando
áreas, setores e vínculos inexistentes anteriormente, bem como novas
formações e especializações do corpo profissional das instituições, cada
vez mais ampla e multidisciplinar. O museu tem de criar condições para
o conhecimento, compreensão e promoção do patrimônio cultural,
constando, assim, em seus objetivos gerais.
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Ao longo deste artigo, viu-se, de forma cronológica, a alteração
das finalidades dos museus brasileiros, desde o seu início com a
catalogação e divulgação de história natural associado ao colecionismo
focado em pesquisadores; passando pelos museus em homenagem a
ícones da elite nacional, excluindo a grande massa da população das
instituições; a atuação dos modernistas e a criação do SPHAN com a
popularização da imagem do museu e seus ícones mais próximos do
público geral; até os dias atuais, em que a interação homem/museu
é intensa, completa e desejável, alterando a própria relação com o
patrimônio cultural.
Apontou-se que as funções econômicas e turísticas são marcos
do século XXI, impactando em todas as instâncias o papel educacional,
social e o da própria preservação do patrimônio cultural dos museus,
visto que a proliferação não criteriosa e em massa pode alterar o papel
educador dos bens, transformando-os em meros espetáculos devorados
pelos visitantes e pela sociedade numa relação antropofágica nociva a
ambos.
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Capítulo 30
Projeto de Restauro e Conservação da Igreja Santa Cruz 1936,
de Barra do Bugres – MT
Mackson Willian Barros Rotéias 1

1 Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma pesquisa em
relação a igreja de Santa Cruz, para isso foram expostas algumas
condicionantes em que serviram de embasamento no desenvolvimento
desta pesquisa de restauração e conservação, desde a contextualização
histórica, estudo sobre as técnicas construtivas do edifício, a importância
do restauro e conservação do local e algumas normas pertinentes.
Segundo Ramos (1992), em 1896, “A população foi responsável
pela construção da igreja, na medida em que tinham um “dinheirinho”
iam fazendo. Quem vestiu a camisa mesmo para a construção da
igreja, foram os poaeiros, gente pobre.”, não sabendo o local exato
onde teria sido esta primeira construção. Somente mais tarde, em 1936
houve a necessidade da construção desta igrejinha, que em 1984, com
a inauguração da nova Igreja Matriz de Santa Cruz, a mesma perde o
título de paróquia, caindo em um certo esquecimento e abandono por
parte da população e padres.
De acordo com o autor a igreja ainda passaria por outros reveses,
como em 1991, quando há uma tentativa de transformar a igrejinha
em uma oficina mecânica, frustrada graças à atuação e liderança da
1 Arquiteto e Urbanista; e-mail: mackson.arquiteto@gmail.com
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família Oenning, apesar do abandono e início de processo de ruína
que encontrava-se a igrejinha. Neste mesmo ano o CTM - Centro de
Tradições Mato-grossenses em conjunto com alguns moradores tomam
a iniciativa para a reforma e manutenção da igreja, que resiste até os
tempos atuais, compondo o conjunto histórico da cidade de Barra do
Bugres, pois sua origem se faz junto com a origem da própria cidade,
tanto pela data como pela localidade.
Diante do sucinto histórico apresentado, bem como pelos
relatos ouvidos dos moradores mais antigos e da manifestação da
Paróquia de Santa Cruz, através do pároco atual da cidade o Padre
Osvaldo Schäffer Pereira e outras pessoas da comunidade católica, fica
evidenciado a importância histórica e cultural da Igrejinha de Santa
Cruz para toda sociedade, como símbolo não somente de fé, mas da
própria história.
Toda vivência e convivência, estudos sobre a história, as
tipologias arquitetônicas, técnicas construtivas e materiasis; bem como
na área de patrimônio, teóricos do restauro, cartas patrimoniais, as Leis
de peservação e tombamento, assim como os processos de restauração,
requalificação, reconversão, entre outros, desenvolvidos na disciplina,
só aguçaram ainda mais o meu interesse e vocação profissional para
com a História e o Patrimônio Brasileiro; percebendo a dimensão de
todo esse contexto, e que a região centro-oeste, onde se localiza Mato
Grosso, é parte da fronteira colonial, assim como o é Barra do Bugres.

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO
A partir de 1878, Barra do Rio Bugres começou a receber seus
primeiros habitantes. Migrando de Cuiabá em busca da poaia, que
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na época tornou um produto de grande demanda para exportação.
Barra do Rio Bugres era extensão de Cáceres e tinha dificuldades no
crescimento de seu núcleo urbano, que por muitas décadas não passava
de um aglomerado de casas de comerciantes nas proximidades do Rio
Paraguai (MORAES, 2004).
Em 1938, o nome do Distrito foi alterado,
tornando-se município de Barra do Bugres.
Denominada antigamente distrito de Barra do
Rio Bugres, no município de São Luís de Cáceres
(hoje Cáceres), passou a denominação atual
pelo decreto n° 208, de 26 de outubro de 1938
datando a elevação à categoria de município, de
31 de dezembro de 1943 (decreto-lei n°545).
(ACRISAC, 1970).

Localizada as margens do rio Paraguai, na confluência do
rio Bugres, Barra do Bugres permanecia isolada entre dois bairros,
Maracanã e Cidade Alta. Sem planejamento o Município tomava forma
desordenadamente, seguindo três eixos estruturais: Rua Frederico
Jossetti, seguindo em direção do rio Bugres, Rua Senador Azeredo,
hoje nominada como Av. Rio Branco, a outra opção era pela Estrada
Norte, hoje então a Av. Marechal Rondon, surgido após a instalação da
linha telegráfica, entre o ano de 1911-1912.
A 160 km da capital Cuiabá-MT, Barra do Bugres, está situada
na encosta mato-grossense, banhada pelos rios Bugres e Paraguai,
principal rio do município, que contribui com a bacia da “Prata”, sendo
um dos mais influentes do Pantanal Mato-grossense. É composta por
três distritos: Assarí, Nova Fernandópolis e Currupira (MORAES,
2004).
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3 IGREJA SANTA CRUZ
Situada na praça do antigo centro da cidade de Barra do Bugres
- MT, às margens da MT 343, e nas proximidades do Rio Bugres,
rodeada pelas ruas Santa Cruz, São Benedito e Silvio Monteiro. Em
1896 foi elevada à categoria de Paróquia, denominada “Paróquia de
Santa Cruz”, pelo bispo Dom Luiz Maria Gilbert.

3.1 Processo construtivo
Segundo Ramos (1992), em 1896 teria sido construída a
primeira capela, erguida com barrotes, recobertos de barro e coberta de
palha, não passava de uma sala que era localizada no início da ladeira,
que hoje dá acesso para a cidade alta, não havendo registros dessa
primeira construção. A capela não resistiu por muito tempo devido sua
fragilidade, propiciada por suas técnicas e materiais construtivos.
Segundo Ramos (1992), a igreja passou por três processos
construtivos: em 1896 o povoado passou à categoria de Paroquia Santa
Cruz, está primeira etapa foi realizada pelos moradores locais, que na
época migraram para o município em busca da poaia, onde utilizaram
os materiais disponível na região, paredes de barra e cobertura em palha.
A segunda etapa aconteceu em 1936, com o crescimento
do povoado e o estado arruinado da igreja, houve a necessidade da
construção de uma nova igreja, com materiais mais resistente, sofrendo
algumas mudanças estruturais, pintura, piso e cobertura (figura 01).
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Figura 01: Igreja de Santa Cruz.

Fonte: www.barradobugres.mt.gov.br/Fotos-Historicas, 2017.

As paredes passaram a ser em adobe com revestimento de
uma pintura clara, cobertura em madeira roliça e telhas de barro,
feitas artesanalmente e piso de chão batido. Características e técnicas
construtivas do período colonial, do início do século XX, típica
representação da Arquitetura Colonial Cuiabana.
Antes do último processo construtivo, a Igreja Santa Cruz
perdeu seu status de Paróquia com a inauguração da Igreja Matriz.
Desta forma com o passar do tempo a Igreja foi sendo abandonada
pelos moradores e padres da época.
Em 1991 Barra do Bugres teria perdido parte importante de
sua história e do seu patrimônio se não fosse a decisão de um grupo de
pessoas, lideradas pela família Oenning de não permitir a transformação
da Igrejinha de Santa Cruz numa oficina, visto que fora abandonada e
estava em processo de quase ruína.
A terceira etapa foi realizada no início da década de 90, com
a ajuda do Centro de Tradições Mato-grossense (CTM) e moradores
locais, que tomaram a iniciativa para reforma o local. Está terceira etapa,
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não houve a preocupação de resgatar ou utilizar os materiais já existente
na igreja, descaracterizando o local, com alterações na cobertura, piso
cerâmico, esquadrias em vidros basculante e forro em PVC (figura 02).
Figura 02: Fachada frontal.

Fonte: Pedro Celestino, S/Data.

Avaliado o aspecto geral externo e interno, ficou constatado
que o exterior se encontra em pior estado de conservação, como podese observar na figura 03.
Figura 03: Fachada Frontal.

Fonte: Autor, 2017.
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Entretanto, o interior, apesar da melhor conservação, apresenta
uma infiltração em local pontual que pode estar comprometendo
a sustentação do telhado e visivelmente causando infiltração nas
extremidades das paredes internas.

3.2 Estado de conservação
A igreja sofreu diversas intervenções ao longo do tempo, as
de mais fácil observação foram a troca do piso original em blocos
cerâmicos, substituído por cerâmica. As janelas originais, em madeira,
foram substituídas por esquadrias basculantes de ferro e vidro. A
cobertura original foi substituída por telhas tipo plan, além da instalação
do forro de PVC e a construção de um altar fixo de concreto revestido
em azulejos.
O telhado encontra-se aparentemente em bom estado, sendo
as infiltrações ocasionadas no seu interior, provavelmente pela falta
de manutenção no rufo. Pelo espaço aberto no portal da porta lateral
pode-se observar que as paredes são de tijolo maciço, que na época
eram de adobes, segundo Ramos (1992).
Alguns outros dados referentes a intervenções sofridas na igreja
foram notados e relatados pela população das proximidades da igreja,
como a existência de uma janela na fachada posterior (fachada norte),
da qual aparecem vestígios, como mostra a figura 04.
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Figura 04: Vestígio de uma janela na fachada norte.

Fonte: Autor, 2017.

Através da figura 01, disponível no site da Prefeitura Municipal
(sem data ou créditos), pode-se notar que a platibanda foi modificada,
tanto o desenho semicircular ao centro, ou seja no frontão, quanto
os elementos em relevo, especialmente a data e moldura, que
aparentemente eram em relevo e hoje é apenas pintura, como podese observar na figura 03.
Com o início da prospecção das pinturas, que consiste na
retirada das camadas de tinta das paredes, portal e portas, inicialmente
da fachada principal, denominada fachada sul, com a finalidade de
descobrir qual as cores que já teriam sido pintadas as paredes externas
e por fim qual a cor original da primeira pintura realizada na igreja. As
paredes da fachada sul apresentaram pelo menos quatro camadas de
tinta, desde o bege (salmão) atual, passando por cinza, azul, branco
caiado e até a camada em terra. As películas retiradas na prospecção
foram acondicionadas em um envelope, identificadas, e servirão de
referência para a especificação das cores a serem utilizadas no projeto
de restauração.
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O portal da porta principal, em alvenaria apresentou
revestimento de cimento e também de barro, conforme o ponto,
apresentou também quatro camadas, sendo duas camadas de verde
escuro, mais atuais, uma camada azul claro, e a primeira camada azul
mais escuro, chegando a vestígios de pintura com cal sobre o reboco.
Com o apodrecimento da base do portal da porta principal, ocasionado
por cupim, o responsável pela manutenção da igreja fez um reparo, que
consistiu na retirada da base do portal e concretagem do espaço entre
o portal e piso.

4 PROPOSTAS
A proposta consiste na intervenção para preservação através
da Restauração da primeira Igreja do município de Barra do Bugres, a
Igreja de Santa Cruz, construída em 1936, devido ao valor histórico da
edificação para a religião católica, a sociedade barrabugrense, e também
por ser uma expressiva representação da arquitetura colonial brasileira,
que se encontra em estado precário de conservação, levando a seu
quase total desuso e abandono.
O edifício antigo de significativo valor histórico necessita
intervenções, objetivando promover a melhora de suas condições atuais,
através da restauração e conservação e assim sua total habilitação para
uso da população, sem representar riscos; promovendo o resgate de
algumas de suas características arquitetônicas originais, sem entretanto,
desconsiderar as marcas do tempo, com a necessidade de torná-lo
adequado a abrigar novamente atividades humanas, conferindo a este
um significado único e específico.
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Existem várias formas de intervenção, como a Conservação,
Reconstrução, Requalificação, entre outras; sendo que a principal
intervenção de preservação será através da Restauração, segundo o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de São Paulo - Crea-SP (2008):
A restauração é um conjunto de atividades que
visa restabelecer o estado original ou próximo
deste e anterior aos danos decorrentes da ação do
tempo, ou do próprio homem em intervenções
que descaracterizaram um bem imóvel ou móvel.
A restauração visa garantir a permanência de um
testemunho físico e real de época passada para
gerações futuras. Os processos de restauração são
orientados por posturas consolidadas em Cartas
Patrimoniais.

A Conservação, de acordo com CREA (2008) “são processos
que visam a manutenção, sem alteração de suas características, de modo
a preservar seu significado cultural”, ou seja, intervenções na matéria
que visam a garantia da integridade física, estrutural ou estética, dos
materiais envelhecidos e com patologias, além de atos de vandalismo
que tenham sido praticados contra os monumentos, por meio dos
instrumentos que a ciência e a tecnologia oferecem para tratar e sanar
os problemas na matéria danificada.
Já o processo de Reconstrução, conforme CREA (2008) “é
o restabelecimento exato do estado anterior conhecido de um bem.
Admite o uso de materiais diferentes dos originais, sejam novos ou
antigos”.
Enquanto que a Requalificação se aplica
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[...] geralmente quando falamos de intervenções
em tecidos urbanos, históricos ou não, que
se encontram carentes de infraestruturas,
equipamentos e espaços públicos; poderá
compreender um leque de ações que podem ir até
à renovação, isto é, até à demolição do construído
com a introdução, ou não, de novas edificações.

e ainda pode ser visto como, “uma ideia de recuperação
verdadeiramente global por forma a ressuscitar e revitalizar um
determinado espaço.” (ULBRA, 2009).
Desta forma, as intervenções de Restauração e Conservação
da Igrejinha e Requalificação da Praça, viriam promover a melhora das
condições atuais, habilitando a igrejinha para frequentação e uso da
população, sem representar riscos; resgatando algumas características
arquitetônicas originais, bem como, as tradições religiosas locais, resgate
e uso da praça através da requalificação do local.

4.1 Atividades concluídas e a serem desenvolvidas
O projeto da intervenção deverá atender as principais
necessidades, seguindo algumas etapas importantes. A primeira etapa
já concluída: consiste na coleta de dados e cadastramento, onde reúne
todas as informações que caracterizam a edificação, sua importância
histórica e aspecto arquitetônico, as alterações já sofridas ao longo
do tempo, seu uso e seu entorno; levantamento de informações
documentais, iconográficas, fotográficas, sobre toda a história da
igreja; pesquisa quanto aos possível tombamento como patrimônio;
levantamento de dados in loco, patologias existentes, e prospecções;
levantamento arquitetônico da edificação; entrevista com moradores
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locais do entorno, sobre significado e importância da igreja; relatórios
do estado de conservação e seus diagnósticos e mapa de danos.
Segunda etapa: estudo preliminar, analisando o que deve ser
mantido e o que deve ser substituído; analise do que deve ser restituído
ao estado mais próximo do original, conforme as possibilidades de
materiais e técnicas construtivas, aliando assim as técnicas de restauração
e a conservação, visando um resultado positivo; traçando diretrizes do
projeto de arquitetura.
Terceira etapa: desenvolvimento do Projeto Arquitetônico
de Restauração, Conservação da Igreja e Requalificação da Praça;
apresentação do Projeto Arquitetônico de Restauração, Conservação
da Igreja e Requalificação da Praça; adequação do projeto e estimativa
de custo.

4.2 Resultados esperados
Como resultado das ações implementadas por este Projeto
espera-se: habilitar a igreja para frequentação e uso da população, sem
representar riscos, onde hoje encontra em estado de abandono, pois
não é possível fazer celebração no seu interior, por conta do estado
precário da parte elétrica do edifício.
Resgatar algumas características arquitetônicas originais, como
a instalação do sino, que se encontrasse na residência do responsável
pela a manutenção do edifício. Promover o resgate e uso da praça
através da requalificação do local.
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5 CONCLUSÃO
Com este trabalho pretendeu-se destacar a importância da
preservação através do restauro, devido o valor histórico da edificação
para a religião católica e, também, por ser uma expressiva representação
da arquitetura colonial brasileira, que atualmente encontra-se em estado
precário de conservação, levando a seu quase total desuso e abandono.
O edifício antigo de significativo valor histórico, necessita
de intervenções, objetivando promover a melhoria de suas condições
atuais, através de restauro e conservação e assim sua total habilitação
para uso da população, sem representar riscos; promovendo o resgate
de algumas características arquitetônicas originais, sem entretanto,
desconsiderar as marcas do tempo, com a necessidade de torná-lo
adequado a abrigar novamente as atividades humanas, conferindo a
este um significado único e específico. Com este trabalho será possível
proceder a atualização do tombamento como patrimônio, onde hoje
está registrado como ruína, na Secretaria do Estado de Cultura do
Mato Grosso.
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Capítulo 31
Interlocuções entre o Campo Teórico da Preservação e as
Práticas de Intervenção em Arquitetura Moderna:
o

Caso da Fiesp
Thais da Silva Santos 1;
André Augusto de Almeida Alves 2

1 Introdução
Segundo a Carta de Veneza de 1964, o patrimônio artístico
e histórico de cada povo são testemunhos vivos de suas tradições e
cultura, bens coletivos que devem ser transmitidos de maneira autêntica,
tornando-se imprescindíveis sua conservação e, quando necessário, sua
restauração, de maneira a salvaguardá-los. Em seu Artigo 9º, a Carta de
Veneza propõe uma definição para o termo Restauração:
Tem por objetivo conservar e revelar os
valores estéticos e históricos do monumento e
fundamenta-se no respeito ao material original
e aos documentos autênticos [...] todo trabalho
complementar reconhecido como indispensável
por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á
da composição arquitetônica e deverá ostentar
a marca do nosso tempo [...]. (CARTA DE
VENEZA, CURY, 2004, p. 2).

1 Arquiteta UNESP/FCT, 2015, Mestranda em Arquitetura e Urbanismo, PPUUEM; Universidade Estadual de Maringá – UEM; e-mail: thsantos.arq@gmail.com
2 Prof. Dr. no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPUUEM; Universidade Estadual de Maringá – UEM; e-mail: aaaalves@uem.br
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Considera-se que cada obra arquitetônica que apresente
uma realidade particular e foi concebida num contexto específico,
independente do seu porte, e que tenha adquirido com o tempo uma
significação cultural, passa a ser denominada monumento histórico
e, portanto, deve ser preservada (CHOAY, 2006, p. 12). Entretanto,
o reconhecimento precoce da arquitetura moderna como patrimônio
cultural, no início do século XXI, estimula discussões sobre as condutas
que devem ser empregadas para sua preservação e demanda uma
avaliação das posturas adotadas, visando a constituição de parâmetros
de projeto de intervenção.
No Brasil, somente com os arquitetos modernos a tradição e
o passado do país começaram a ser discutidos, de modo que o início
do levantamento e preservação do patrimônio histórico e artístico
nacional coincide com o surgimento da arquitetura moderna brasileira.
Entretanto, há uma grande lacuna entre preceitos e práticas em um país
tão jovem (NAHAS, 2015, p. 343).
Segundo Cunha (2010, p. 16), a consciência de tutela ligada a
construção da nacionalidade brasileira demorou a se firmar, observandose nas ações práticas desconexas das prescritivas. Sabe-se que o diálogo
(ou a falta dele) entre o antigo e novo, entram em conflito pela falta
de rigor em relação aos métodos operacionais adotados, justificam-se
as ações sem juízo crítico, rebatendo nos procedimentos técnicos e
práticos de intervenção e preservação, contribuindo para um consenso
teórico, prático, institucional e político (JEUDY, 2005, p. 11).
De acordo com Almeida (2009) e Salvo (2007), serão analisadas
as especificidades da preservação da arquitetura moderna e os avanços
decorrentes da Carta de Veneza (1964). A criação dos órgãos de
preservação e o tombamento precoce da arquitetura moderna, serão
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analisados segundo Padua (2013), Wolff e Zagato (2016), e Salvo
(2008). De acordo com Brandi (2004), Boito (2003) e Kühl (1998),
será discutida a importância do processo de restauro. E por fim, os
desdobramentos da patrimonialização e da indústria cultural no âmbito
do patrimônio arquitetônico, segundo Choay (2006) e Jeudy (2005).
Busca-se compreender em que medida preceitos e práticas
se relacionam na intervenção realizada no edifício da Fiesp, projeto
originalmente elaborado pelo escritório de Rino Levi Arquitetos
Associados. Observam-se critérios e postura adotados pelos
profissionais (arquitetos) frente a um bem de reconhecida importância.
Contribui-se, assim, para a reflexão acerca da preservação da arquitetura
moderna, em especial brasileira.

2 AS ESPECIFICIDADES
ARQUITETURA MODERNA

DA

PRESERVAÇÃO

DA

A partir do século XVIII, a preservação do patrimônio
construído surge tendo como propósito a conservação de valores
representativos de um momento histórico e artístico. O francês Eugène
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) e o inglês John Ruskin (18191900) são os pioneiros das teorias antagônicas que discorrem sobre
a preservação, porém, muito se progrediu no sentido de estabelecer
critérios para intervenções nestes edifícios. Instituições, normas e
recomendações (cartas patrimoniais, órgãos de preservação, atitudes
de tombamento etc.) orientam intervenções no âmbito da arquitetura,
incluindo a moderna e demais projetos arquitetônicos do século XX
(OKSMAN, 2011, p. 27).
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2.1 A arquitetura moderna no Brasil
No Brasil, a história de tombamentos de edifícios modernos
apresenta algumas peculiaridades, pelo fato de o primeiro órgão oficial
de preservação do patrimônio ter sido criado por arquitetos modernos.
Assim, de acordo com Padua (2013, p. 123), a produção modernista
no país já nasce herdeira direta da arquitetura colonial, elevando-a à
categoria de obra de arte, motivo suficiente para justificar a preservação
da produção do Movimento Moderno no Brasil.
Os anos de 1920 no país são marcados por movimentos de
contestação contra a política conservadora da Primeira República; o
Brasil buscava uma renovação cultural e o Rio de Janeiro, então capital,
colaborava para a difusão da arquitetura moderna. Ao mesmo tempo
em que o Movimento Moderno ganhava força, criava-se uma legislação
de tutela do patrimônio cultural, que propõe uma conciliação entre
modernidade e preservação do passado (ALMEIDA, 2009, p. 59).
Os primeiros protagonistas dessa trajetória foram Mário
de Andrade, responsável pela elaboração do plano de proteção do
patrimônio cultural, juntamente com a criação do Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional (SPHAN); e o arquiteto Lucio Costa, participando
da equipe do projeto pioneiro do Ministério da Educação e Cultural
(MES), em 1936, no mesmo ano em que foi chamado para assumir a
Divisão de Tombamento do SPHAN (PADUA, 2013, p. 95).
A arquitetura moderna brasileira foi, assim, precocemente
reconhecida como patrimônio cultural, sendo esta uma especificidade
brasileira, ao contrário de outros países, como a Itália, em que se
exige um certo distanciamento temporal, suficiente para um efetivo
julgamento histórico e de valor. Apesar de suas características
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específicas, o tombamento precoce da arquitetura moderna segue o
mesmo padrão do patrimônio em geral, como observado por Salvo
(2008, p. 201):
O propulsor que ativa o processo não é, pois, o
preventivo reconhecimento do valor históricoarquitetônico que deveria ser um prelúdio ao ato
metodológico da restauração, mas a descoberta do
estado de devastação de um patrimônio que, de
modo evidente, perdeu forma e completude, não
obstante o breve tempo transcorrido […].

A questão da preservação da arquitetura moderna, tão
difundida no contexto contemporâneo, pode ser compreendida como
uma reação à condição de aceleração das transformações, que muitas
vezes prejudicam seus traços materiais e valores do passado. Por outro
lado, segundo Almeida (2009, p. 8), o caráter moderno do bem – que
resulta em sua “não sacralização” –, aliado à postura do arquiteto,
marcada pelo alto grau de autonomia no desenvolvimento do projeto
de intervenção, e a resistência em se considerar as teorias de restauro,
são questões ainda recorrentes.

2.2 Arquitetura moderna e os órgãos de preservação: IPHAN e
CONDEPHAAT
A política modernizadora e nacionalista de Getúlio Vargas
relaciona-se com o êxito na construção do patrimônio brasileiro, com a
criação do SPHAN, em 1937 (PADUA, 2013, p. 81), atual Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Em um primeiro momento a equipe do órgão federal elegeu a
arquitetura colonial como sendo a forma de expressão autêntica, ícone
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da “brasilidade”, contrapondo-se à produção do século XIX. Segundo
Padua (2013, p. 114), o grupo que constituiu inicialmente o SPHAN
possuia afinidades profissionais e pessoais, sendo vários os técnicos
ligados ao movimento moderno ou adeptos da corrente moderna da
arquitetura, o que levou ao reconhecimento precoce da mesma como
patrimônio.
Os objetivos principais da equipe do SPHAN
é impedir a destruição do patrimônio nacional,
assim justifica o tombamento como único meio
capaz de salvar alguns edifícios do completo
desaparecimento. Em outros casos as obras de
restauro também eram vistas como necessárias
para a conservação do bem. No caso da arquitetura
moderna, visto que os edifícios já eram concebidos
como obras de arte, o objetivo era preservá-los da
destruição, recorrendo ao tombamento precoce.
(PADUA, 2013, p. 117).

Outros fatores apontados pela autora também possibilitaram o
reconhecimento e a proteção desses edifícios recém-construídos, como
a abrangência da definição do termo patrimônio no Decreto-lei nº 25/37
escrito por Rodrigo Melo Franco de Andrade. Desta forma, a equipe
do IPHAN não foi responsável apenas pela criação do patrimônio
artístico e histórico nacional, como também pelo desenvolvimento
da arquitetura moderna como herdeira direta da arquitetura colonial
(PADUA, 2013, p. 123).
Entretanto, excluindo as obras de Oscar Niemeyer, há poucos
registros de tombamentos de patrimônios modernos pelo órgão federal.
Na esfera estadual, em São Paulo, apenas nas últimas duas décadas o
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico
e Turístico (CONDEPHAAT), criado em 1968, começou um processo
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mais consistente de reconhecimento da arquitetura moderna, se valendo
de processos mais instrumentados (OKSMAN, 2011, p. 119).
O CONDEPHAAT subentende como sendo patrimônio
histórico aquilo que vinha sendo divulgado no âmbito nacional a partir
do IPHAN. Segundo Wolff e Zagato (2016, p. 3), no órgão estadual, os
bens associados ao Movimento Moderno ainda não eram vistos como
elementos da identidade paulista.
Somente em 1981, na presidência de Ruy Ohtake, que o
CONDEPHAAT tomba um exemplar moderno da chamada “Escola
Paulista”: o edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAUUSP), de autoria de Vilanova Artigas.
Em São Paulo, a arquitetura eclética do século XIX, negada pelo IPHAN,
centralizava as demandas de preservação (WOLFF; ZAGATO, 2016, p. 3).
[...] a partir do Ibirapuera e da Bienal de 1954 que
toma real impulso e aceitação pública a arquitetura
que seria concretizada em Brasília. Mas, nos
tombamentos pelo Condephaat, a arquitetura
moderna e suas edificações continuavam tendo seu
reconhecimento esporádico e eventual. (WOLFF;
ZAGATO, 2016, p. 5-6).

O diferencial de conhecimento e reconhecimento da arquitetura
moderna pelo CONDEPHAAT se deu pelo aprimoramento do corpo
técnico. De acordo com Oksman (2011, p. 66-70), o material do
processo de tombamento feito pela equipe do CONDEPHAAT é bem
desenvolvido, com texto explicativo sobre o arquiteto, sua importância
dentro da produção da arquitetura moderna paulista e a justificativa do
pedido de tombamento.
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As listas de bens tombados pelo CONDEPHAAT e pelo
IPHAN, na cidade de São Paulo, mostram um número bastante reduzido
de obras modernas. Segundo Oksman (2011, p. 66-68), até o início da
década de 1990, as publicações se restringiam a Brazil Builds (1943) e
Modern Architecture in Brazil (1956), de Henrique Mindlin. A falta
de um estudo sistemático de identificação do patrimônio arquitetônico
moderno, leva a tutela de um pequeno grupo de obras icônicas e
dificulta que obras mais desconhecidas, mas igualmente importantes
para o movimento, também sejam reconhecidas e preservadas (PADUA,
2013, p. 18).

2.3 Preservação do moderno: dificuldade para a modernização
Quanto à discussão em torno das especificidades da preservação
da arquitetura moderna, Salvo (2007, p. 140) esclarece não ser uma
discussão recente, sendo possível identificar duas posturas distintas
em relação a esse enfrentamento. Para “obras de valor reconhecido”,
da primeira metade do século XX, nota-se uma pré-disposição para
o retorno ao original; já 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-se 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’,
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historiadores e tecnólogos [...], o caminho a seguir
deveria ser comum e compartilhado, enfrentado
com o auxílio de competências múltiplas. (SALVO,
2007, p. 141).

Quanto às especificidades técnicas da arquitetura moderna,
Almeida (2013, p. 35) aponta para suas características de vanguarda,
buscando processos construtivos mais rápidos, novos materiais
experimentais, resultando não só em seu envelhecimento precoce,
como também o surgimento de patologias. Neste âmbito, Salvo (2007,
p. 141) aponta que a maior parte das intervenções feitas nas obras do
movimento moderno encara de forma negativa a especificidade do
material e do método construtivo, buscando uma forma de corrigir seus
defeitos. Entretanto, são exatamente esses elementos que representam
o caráter da produção arquitetônica moderna, e que deveriam ser
preservados.
Empregando este racíocinio, Araujo (2010, p. 5) argumenta que
a busca da preservação do patrimônio moderno requer uma posição
que se deve assumir – a conservação do princípio construtivo original
-, a qual aceita que “o edifício terá carências de diferentes tipos, mas
estes muitas vezes são os seus valores e não se pode resolvê-las sem
atentar contra eles”. Seguindo este mesmo princípio Oksman (2011, p.
30) completa:
O carácter experimental de determinadas soluções
acarretou, em alguns casos, perda de desempenho,
envelhecimento do material e às vezes problemas
estruturais. Paradoxalmente, há situações em que é
exatamente nestes pontos que estão os valores dos
edifícios a serem preservados.
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De todo modo, Salvo (2008, p. 200-202) aponta que, no caso do
patrimônio moderno, deve-se olhar para além dos materiais e patologias
existentes, encarando-o como documento histórico a ser preservado e
completa:
As características físicas do moderno, portanto,
não deve ser encarada como um defeito a ser
corrigido, mas como essenciais formas de
expressão e criatividade a serem tuteladas; por
conseguinte, reagir ao declínio, refazendo sem
meios-termos, implica recorrer a modalidades
superficiais e inconstantes de agir, que traem o
significado da obra, colocando-se imediatamente
fora do campo da restauração [...]. A penúria de
restaurações bem conduzidas e a abordagem
teórica metodológica, geralmente fria e pouco
fértil, limitaram o crescimento de um real
conhecimento material e construtivo da arquitetura
do século 20, que, somente pode ser obtido pela
indagação direta da obra, no canteiro, e apenas se
as finalidades e intenções forem aquelas de indagar
para reconhecer e conservar.

3 PRESERVAÇÃO E INTERVENÇÃO: OS CRITÉRIOS
TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
A ampliação da noção de patrimônio, a partir da segunda
metade do século XX, inclui bens recentes a serem preservados:
arquitetura vernacular, conjuntos urbanos e rurais, edifícios menores,
além da paisagem natural. Segundo Kühl (1998, p. 203-204), o período
que se seguiu à Segunda Guerra Mundial mudou os debates e a atuação
no campo do patrimônio histórico. A devastação causada pelo conflito
gerou tentativas de reconstrução e modernização das cidades.
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Brandi (2004), um dos mais importantes teóricos da preservação,
afirma que a atividade de restauro seria o restabelecimento da obra
como arte, ou seja, a obra que condiciona a intervenção de restauro e
não o contrário, e define restauração como sendo:
[...] o momento metodológico do reconhecimento
da obra de arte, na sua consistência física e na sua
dupla polaridade estética e história, com vistas à
sua transmissão ao futuro. (BRANDI, 2004, p. 7).

Afirma ainda que não se deve menosprezar o aspecto histórico
e completa:
[...] o restauro deve visar o 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 qualquer traço da
passagem da obra de arte no tempo. (BRANDI,
2004, p. 8).

Segundo os preceitos de Boito (2003), outro teórico da
preservação, ao intervir em uma obra, o restaurador deverá fazer
uma avaliação crítica dos aspectos históricos/estéticos e a partir dessa
análise, fazer suas escolhas e definir sua atuação. Defendendo o estudo
de caso a caso, podendo assim, dar soluções mais satisfatórias às várias
questões.

3.1 A Carta de Veneza: conciliação entre memória e inovação
A Carta de Veneza surge no contexto desses debates, sendo
resultado do Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de
Monumentos Históricos realizado em Veneza, em 1964. Ela sintetiza
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as novas contribuições e reflexões, valorizando de maneira igualitária
os valores estéticos e históricos do bem, buscando uma formulação
de princípios válidos internacionalmente e aplicáveis à vários países,
mas deixa a cada um deles a tarefa de empregá-la de acordo com sua
realidade (ALMEIDA, 2009, p. 71).
Neste âmbito, o restauro vem para intervir, modificar,
requalificar, visando atender as exigências do presente (inovação), mas
priorizando o valor do passado (memória).
O peso do passado, o consenso do seu valor,
tendem a impor-se ao arquiteto desbravador
de novos caminhos, obrigando-o a encarar sua
ação como poética de construir no construído.
Se a arquitetura é produto da memória como da
invenção, então as ações de preservar o antigo
e construir o novo não podem ser consideradas
antitéticas. É necessário, ao contrário, reconhecer
que estratégias de preservação precisam estar
absolutamente entrelaçadas com as dinâmicas de
inovação. (ALMEIDA, 2009, p. 72).

Segundo Kühl (1998, p. 206), com a ampliação do patrimônio,
nos anos de 1960, constatou-se que a restauração é multidisciplinar
e a finalidade de uma intervenção seria a de preservação tanto
do testemunho histórico quanto artístico, e a manutenção de um
monumento deveria ser permanente. A autora ainda completa que
a Carta de Veneza recomenda o uso do monumento, de maneira a
torná-lo útil para a sociedade, inserindo a restauração no quadro social,
econômico e cultural dos diversos países (KÜHL, 1998, p. 207).
Assim, a partir desse período, vigorou uma nova e mais
complexa relação entre a sensibilidade contemporânea e arquitetura do
passado, referente à valoração do bem cultural. Consequentemente, o
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erro que pode vir a ser cometido está na liberdade de interpretação de
significados e na leitura crítica que se faz da obra preexistente. Esse
quadro é reforçado, segundo Almeida (2009, p. 81), porque normalmente
os arquitetos querem permanecer criadores em suas intervenções, não
se submetendo às prescritivas definidas pelo campo da preservação,
adotando certo grau de autonomia no desenvolvimento do projeto.
Os arquitetos dessa geração devem distinguir
o ‘bom’ do ‘mau’ exemplo e se veem incertos
diante das possibilidades de prosseguir no
aprofundamento e ampliação dos princípios
arquitetônicos modernos ou optar pela busca
constante de inovação de valores e tecnologias.
A arquitetura moderna, em suas mais diversas
manifestações, continua a oferecer a promessa
de transformação social ou, ao menos, a fornecer
inspiração formal para os anseios de mudança.
(ALMEIDA, 2009, p. 82).

3.2 Desdobramentos na atualidade
No contexto contemporâneo, os temas conservação e
restauração ganham maior repercussão e consenso na sociedade,
tornando-se matéria de ampla discussão e interdisciplinaridade.
Concomitantemente, ligam-se a aspectos econômicos e turísticos,
envolvendo o planejamento e a gestão das cidades, sobretudo, no que
concerne ao processo de patrimonialização e estetização do urbano, em
que, segundo Jeudy (2005, p. 9) “o especular passou a ser espetacular”.
A noção de patrimônio cultural urbano [...]
é hoje tratada como se fosse algo natural,
como se a conservação patrimonial se desse
quase por instinto [...] se rebate nos próprios
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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).

De acordo com Choay (1925, p. 227), a sociedade contemporânea
ocidental tem imposto um novo ritmo à utilização da preexistência,
no qual os monumentos e patrimônios históricos têm dupla função
de saber e prazer, são fabricados e consumidos, a partir do culto à
cultura, que contribuem para a forma de apropriação. O culto ou a
prática industrial ameaça o patrimônio pela sua exploração, levando a
crise atual.
Segundo Jeudy (2005, p. 11), no Brasil, os projetos de revitalização
urbana de caráter patrimonial, vêm se multiplicando - tendo como
“modelo” os procedimentos técnicos e práticos europeus – e na maior
parte desses projetos repete-se a mesma fórmula: patrimonialização,
estetização, espetacularização, padronização dos espaços e até
gentrificação, buscando a inserção do patrimônio no mercado cultural
mundial. Ainda segundo o autor, hoje, o risco do esquecimento
legitima-se nos projetos de conservação e a lógica patrimonial impõe
a esses projetos de intervenções um sentido de espetáculo, assim, “o
espírito patrimonial impõe uma finalidade à própria criação” (JEUDY,
2005, p. 15-16).
Cabe, portanto, uma interpretação mais rigorosa acerca das
intervenções, ao adotar uma arquitetura preexistente de uma nova
função, alterando-se ou não seu uso, analisando-se de forma crítica cada
caso de maneira individual, não podendo ser enquadrado em modelos
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preestabelecidos. A intervenção, se necessária, deve valorizar tanto
quanto possível o caráter original da arquitetura, onde são reconhecidos
seus valores memoriais, históricos e artísticos.

4 O CASO DA FIESP

4.1 O edifício da Fiesp
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 foi eleito
a partir de um concurso público, em 1969, tendo como equipe vencedora
o escritório de Rino Levi (figura 1), (ACRÓPOLE, 1970, p. 16).
Figura 1 – Croqui da proposta da sede da Fiesp para o concurso.

Fonte: Acrópole, 1970.

O edifício é composto por quatro subsolos, dois pavimentos
térreos e dezesseis pavimentos superiores (figura 2); seu acesso,
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dava-se pelos pavimentos térreos, em um primeiro momento. O
acesso principal, tratado como uma praça “semipública” antes de sua
remodelagem, localizava-se no pavimento térreo superior e o segundo
se dava pelo pavimento térreo inferior. Nos subsolos encontravam-se
garagens para veículos, teatro, biblioteca do Sesi, reservatório de água,
cabine elétrica e área de apoio (ACRÓPOLE, 1970, p. 18-19).
Figura 2 – Corte transversal e longitudinal do edifício.

Fonte: Acrópole, 1970.

A ideia do concurso para a nova sede da Fiesp, era que o
edifício tornasse um marco referencial na Av. Paulista atingido pela
forma piramidal e pelo fechamento através dos brises metálicos (figura
3). Entretanto, a proposta original foi descaracterizada na medida em
que o projeto se materializou, também na fase de uso, por meio de
alterações executadas pela própria Fiesp (SILVA, 2016, p. 40).
Figura 3 – Edifício da FIESP e entorno: atualmente.
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Fonte: Finotti. Acesso jun/2017.

Em 1996, a presidência da Fiesp convidou Paulo Mendes da
Rocha para o projeto de remodelagem das áreas de acolhimento do
edifício, buscando uma proposta arquitetônica que pudesse solucionar
o conflito de circulação gerado por meio dos usos dos pavimentos
térreos e o acesso ao edifício. Em uma entrevista a Silva (2016, p. 50),
os arquitetos Braga e Bucci, do escritório MMBB, que participaram do
projeto de remodelação, afirmaram que uma das diretrizes propostas
por Paulo Mendes da Rocha estava relacionada à escolha de um
sistema construtivo que pudesse manter o edifício em funcionamento
paralelamente às obras, sendo um fator que contribuiu para a escolha
da técnica construtiva em aço.
Quanto aos fluxos e acesso ao edifício, Mendes da Rocha
propôs que o acesso de serviço e de carga/descarga fossem realizados
apenas pela Alameda Santos, no andar da garagem, no primeiro subsolo.
O acesso ao edifício e à galeria de arte dariam pela Av. Paulista, no
pavimento térreo superior (figura 4). A saída ocorreria pelo pavimento
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térreo inferior assim como o acesso à biblioteca, café, bilheteria e
auditório (SILVA, 2016, p. 51-53).
Pode-se considerar que entre as intervenções propostas
– direcionamento e mudança nos acessos (passarelas, escadas e
elevadores); utilização de painéis metálicos nas vedações, forro modular
metálico pintado de branco e vidro na biblioteca; galeria de arte revestida
em placas metálicas e vidro, com capelas em chapas metálicas em seu
interior, contribuindo com um pé direito mais elevado; ponte metálica,
considerada uma estrutura parasita; alargamento do passeio – a mais
relevante é o recorte na laje de piso do pavimento superior, criando
um átrio junto à Av. Paulista (figura 4), e outro no interior junto ao
auditório. Obtendo-se assim, uma maior visualização do edifício pelo
pedestre na Avenida Paulista, além de recuperar a proposta original de
conexão entre o edifício e a cidade.
Figura 4 – Acesso vertical: escada metálica; recorte na laje do pavimento
superior: criação de um átrio.

Fonte: Finotti. Acesso jun/2017.

Ao analisar-se o caráter da intervenção, segundo a Carta de
Veneza, Art. 9º, a modificação no edifício deve ser evidente, realizada
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segundo as técnicas construtivas do seu momento de realização, para
não induzir ao engano. Neste caso, a utilização do material metálico
presente em elementos como forro em grelha, escadas, guarda-corpos
e parte das vedações, enfatizam a estética do projeto de remodelagem e
estão de acordo com os princípios definidos pelo campo da preservação.
Concomitantemente, a intervenção é clara, ao se trabalhar com a
questão da distinguibilidade dos materiais, a partir da pintura branca
em toda estrutura metálica, diferenciando-se do concreto aparente do
edifício (figura 5).
Figura 5 – Contraste entre os materiais: concreto e aço.

Fonte: Finotti. Acesso jun/2017.

A busca pela recuperação da ideia de praça na cota térrea, assim
como o programa existente de biblioteca e área de exposição, prioriza
as atividades pré-estabelecidas. Portanto, o edifício passa pela ação de
remodelação, mas continua a atender às especificidades do programa
proposto anteriormente.
Contudo, o conceito de reversibilidade considera que as novas
intervenções devem permitir a leitura do edifício, somando ao valor
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que lhe foi atribuído a partir das novas propostas. No Art. 13º da Carta
de Veneza (CURY, 2004, p. 3), “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.” Portanto,
a estrutura do térreo que foi parcialmente demolida para a inserção
de elementos metálicos, altera toda a configuração dos pavimentos
inferiores.
Neste caso, na reforma do edifício da Fiesp, a imagem do
contexto urbano foi preservada pela marcante presença do volume
piramidal, mas o recorte de duas lajes do piso no pavimento térreo
superior, acarreta uma interferência que jamais permitirá a leitura do
espaço original (OKSMAN, 2011, p. 58). O fato de o edifício não ser
tombado pelos órgãos de preservação permitiu que o arquiteto Paulo
Mendes da Rocha, agisse com certa liberdade na intervenção, passível
de críticas quanto a sua solução formal.
Para Zein (1999, p. 9), normas gerais são necessárias para
balizar padrões básicos, mas não podem e nem devem, ser usadas como
“armadilhas que favoreçam a mediocridade ou impeçam o brilho da
invenção. Desta forma, demolir foi tão importante quanto construir”.
Em uma época onde se multiplicam exemplos de arquiteturas
baseadas quase que exclusivamente na imagem de puro deleite
visual, a intervenção de Mendes da Rocha na visão de Guatelli
(2006, p. 5) torna-se um “exemplo da antítese dessa tendência”. O
arquiteto soube reconhecer o valor patrimonial do edifício, buscando
encontrar equilíbrio entre a autenticidade do espaço e o respeito pela
autenticidade material.

616

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vale lembrar que o interesse pela preservação da arquitetura
não surge como um fenômeno natural, uma vez que as primeiras
formulações teóricas e as práticas de conservação ganham espaço em
um cenário cultural movido por rápidas e profundas mudanças. Por
detrás de tal cenário, ações de interesses do capital ocorrem, envolvendo
especulação, patrimonialização e consumo. Esta dualidade de valores
desdobra-se nas acepções de teóricos e projetistas, que por sua vez
condensam-se na relação entre preceitos e práticas de intervenção.
O caso do edifício da Fiesp, segue no ritmo da patrimonialização.
Criado para ser um marco referencial na Av. Paulista a partir de sua forma
piramidal, cuja teoria e projeto se chocam, no que concerne ao projeto
original e a intervenção, em alguns aspectos. Coube ao profissional,
Mendes da Rocha, dialogar entre o socialmente construído no projeto
de remodelação das áreas de acolhimento do edifício.
Dado o pouco distanciamento entre arquitetura moderna e o
ato de intervir, se vê com bons olhos tal intervenção, uma vez que seu
objetivo foi dar vitalidade ao edifício (a partir da valorização do uso
cultural), não caindo no processo de museificação precoce. Prova disso,
é o ato de retorno/restauro de Mendes da Rocha ao projeto original de
Rino Levi, buscando recuperar a relação entre edifício e cidade, assim
como as atividades pré-estabelecidas.
Por se tratar de uma intervenção em uma obra emblemático
da cidade de São Paulo e da arquitetura brasileira, o arquiteto opta
pela estrutura metálica branca, com linguagem neutra, “uma vontade
aparentemente paradoxal, de romper com o passado por intermédio
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de uma estratégia de evidenciar, por contraste, os dois momentos
históricos” (GAUTELLI, 2006).
Admitindo-se, a transformação como dinâmica essencial da
vida e que não há a possibilidade de interrupção desse processo, há
de se participar ativamente através da investigação, da atribuição de
significados aos mecanismos e agentes de mudança, assim como da
seleção criteriosa daquilo que se pretende preservar (ALMEIDA,
2009, p. 226).
Provavelmente, o caminho de conciliação entre a reivindicação
da inserção do novo através de projetos contemporâneos e o respeito
histórico-crítico ditado pelo campo do restauro, seja uma conciliação
das diferentes camadas de tempo depositadas na obra, aceitando-se
também a ação do projeto como mais uma camada, isto é, “um projeto
do novo, compatível mas não mimético, isto é respeitoso, dialeticamente
consciente e, ao mesmo tempo, declaradamente legível e autônomo”
(KÜHL, 2008, p. 85).
Analisando a postura, características e os procedimentos
adotados no projeto de remodelação do edifício da Fiesp, a partir
da relação entre preceitos e práticas nas estratégias de materialização
do novo, o presente trabalho contribui para o conhecimento sobre
processos envolvendo preservação e intervenção na arquitetura
moderna. Sobretudo, a postura de Paulo Mendes da Rocha frente a
práxis da conservação, dentro dos limites impostos pela ordem social.
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Capítulo 32
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de
Laranjeiras/SE: Diretrizes Arquitetônicas e Urbanísticas
para o

Conjunto da Conceição
Brenda Giovanna Mendonça Santos 1;
Viviane Oliveira de Jesus 2

1 Introdução
O processo de urbanização das cidades despertou à sociedade
uma preocupação cada vez mais significativa acerca da integridade e da
conservação do remanescente patrimônio histórico cultural brasileiro,
preocupação esta, que não se aplica somente à área da arquitetura e
urbanismo, mas também a outras áreas do conhecimento. O patrimônio
histórico cultural, representado simbolica e materialmente, através dos
bens materiais e imateriais, é capaz de expressar o desenvolvimento e as
experiências de uma sociedade ao longo do tempo e, consequentemente,
este fator faz com que o tema seja objeto de atenção.
Desta forma, é relevante destacar que a sociedade sergipana
tem o privilégio de ter seu passado expressado através do patrimônio
histórico contido em seu território, já que além de Sergipe ser um estado
constituído por vários exemplares patrimoniais, ele abriga, ainda, duas

1 Arquiteta e Urbanista; pesquisadora independente; e-mail: giovannamendonca.
arq@gmail.com
2 Arquiteta e Urbanista Especialista em Conservação e Restauração de Monumentos
e Conjuntos Históricos; pesquisadora independente; e-mail: arq.vivi@gmail.com
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cidades reconhecidas nacionalmente como patrimônio histórico que
são: São Cristóvão e Laranjeiras.
O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do
município de Laranjeiras, tombado pelo Iphan, em 1996, é repleto de
importância e expressividade, perceptível a cada sinuosidade de seu
território. Dentre becos, vielas e vales, é o Conjunto da Conceição o
objeto deste estudo, o qual reforça a importância e expressividade da
cidade histórica de Laranjeiras/SE, tornando-se conhecido através
de visitas técnicas nos anos de 2015 e 2016, propostas pelo curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes (UNIT), que
proporcionaram uma série de pesquisas voltadas ao patrimônio e aos
monumentos históricos existentes no município. Através deste estudo,
foi possível detectar a insuficiência de material sobre a sua formação
histórica e urbana. Além disso, outro fator identificado refere-se ao
perceptível estado de degradação do espaço urbano e das edificações
que compõe a área aqui investigada.
A soma dos fatores citados foi de fundamental importância
para o estímulo desta pesquisa, objetivando a elaboração de diretrizes
arquitetônicas e urbanísticas para o Conjunto da Conceição, com
base na elaboração de uma cronologia histórica da formação e do
desenvolvimento da área, visando à compreensão da sua formação
urbana e a elaboração de um panorama do estado atual da área e de
um diagnóstico que aponte as necessidades e problemáticas do espaço.
Todos os objetivos específicos traçados e desenvolvidos contribuíram
para o alcance e a execução da presente pesquisa.
A investigação é iniciada com um breve levantamento teóricoconceitual acerca do termo “Patrimônio Histórico Cultural”, bem como
o processo cronológico da prática preservacionista do patrimônio
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histórico no Brasil. Em sequência, apresenta-se um breve histórico
sobre o município de Laranjeiras e a formação e desenvolvimento
do Conjunto Urbano da Conceição, na certeza de que é a partir da
compreensão da evolução urbana do município que se contempla o
entendimento do crescimento da área em estudo.
Uma das etapas mais importantes do desenvolvimento desta
pesquisa se refere à identificação e conhecimento do bem, onde
serão abordados, de forma breve, dados cadastrais, físicos, sociais e
a documentação fotográfica da área em estudo, com a finalidade de
estabelecer um diagnóstico. É a partir do referido diagnóstico elaborado,
que se basearão as diretrizes arquitetônicas e urbanísticas.
Por fim, a pesquisa foi consolidada com a indicação dos
princípios norteadores e diretrizes arquitetônicas e urbanísticas para
o Conjunto Urbano da Conceição, de forma a incorporar a esta área
a valorização da identidade local e soluções para as problemáticas
existentes, estabelecendo estas como alternativas efetivas de conservação
e preservação da história local e do acervo arquitetônico sobrevivente
deste conjunto urbano.
Assim sendo, cabe considerar que o Conjunto da Conceição
tem importância significativa para o município de Laranjeiras/SE, e
não contribuir com a sua preservação é aceitar e permitir que as marcas
do local construídas no tempo e as histórias ali vividas se percam e não
alcancem as gerações seguintes.
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2
PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
E
CULTURAL:
INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS URBANOS
O patrimônio histórico e cultural de uma comunidade diz
respeito a tudo aquilo que a identifica com aquele espaço. Nos últimos
tempos, com o avanço tecnológico, a crise de paradigmas das ciências,
o encurtamento das distâncias entre os países e culturas, tem-se
buscado cada vez mais referências que ajudem a reconstruir o caminho
percorrido pelas sociedades. Na atualidade, tudo muda o tempo todo e
o “que hoje é, amanhã não é mais”; e é desse processo de consciência da
transitoriedade da sociedade que se toma consciência da efemeridade
dos seres humanos enquanto sujeitos históricos e se adquire a noção
de continuidade e perpetuação. Ademais, é desta consciência e noção
que provém a necessidade da preservação do patrimônio histórico e
cultural (MARCHI, 2010).
Neste contexto, surge a seguinte questão problematizadora:
Mas o que seria o patrimônio histórico e cultural?
Françoise Choay (2006) afirma que a noção de “patrimônio”
apresentou diferentes conotações e significados ao longo do tempo e
continua sendo modificada contemporaneamente. Esta transitoriedade
se deve ao fato de que as comunidades/sociedade estão em constante
transformação e como a expressão “patrimônio histórico” refere-se a
um bem destinado a usufruto de uma comunidade, ou seja, se ela evolui
e se transforma, ocorre o mesmo com suas expectativas, conotações e
significados.
Para Neves (2003), o termo patrimônio faz remissão à
propriedade de algo que pode ser deixado de herança e transmitido de
geração para geração. Pereiro (2012) compactua com esse pensamento
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quando afirma que a ideia de patrimônio cultural remete à riqueza
construída e transmitida, de geração para geração, como o legado que
influencia a identidade dos indivíduos e grupos sociais.
O tema da Preservação do Patrimônio Histórico no Brasil
tem seu registro oficial quando Mário de Andrade, em 1936, elaborou
um anteprojeto cujo objeto era a criação de um serviço para defender
e conservar o patrimônio artístico nacional (CARVALHO, 2011).
Segundo Sant’Anna (2014), no Brasil, a preservação dos monumentos
históricos passou a ser sistematicamente discutida e requerida já nas
primeiras décadas do século XX, tendo destaque inicialmente no
período de 1937 a 1970, na administração de Rodrigo Melo Franco de
Andrade, quando o atual Iphan passou a ser uma instituição técnica.
O Decreto-Lei Federal nº 25/1937 é a primeira norma jurídica
que se dispõe objetivamente sobre patrimônio (CARVALHO, 2011).
Lemos (1981), assim, aborda o conceito de Patrimônio estabelecido
pelo referido Decreto-Lei, afirmando:
[...] depois do golpe político de Getúlio Vargas,
veio o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro,
que organizou então o primitivo SPHAN, onde
se define oficialmente o Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional como sendo o conjunto dos
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil,
quer por seu excepcional valor arqueológico ou
etnográfico, bibliográfico ou artístico. (LEMOS,
1981, p. 42-43).

Os inúmeros processos legislativos, desde as primeiras ações
para a preservação do patrimônio cultural brasileiro até os dias atuais,
demonstram que a política que abarca essa temática teve início no Brasil
625

de forma tardia e lenta. O Decreto-Lei nº 25 de 1937, elaborado há 80
anos, sofreu alterações insignificantes ao longo dos anos de sua vigência
e é utilizado, até hoje, pelo Iphan como um Decreto suficientemente
capaz de preservar o Patrimônio Cultural do Brasil.
É importante destacar, nessa análise, o texto elaborado
por Sant’Anna (2016), onde a autora faz um balanço sobre os
desdobramentos do Programa de Cidades Históricas (PCH). Ao citar
as ações sobre a preservação, ressaltamos a mudança de paradigma
do Iphan com o intuito de fomentar, de uma forma sustentável, o
desenvolvimento integrado da política econômica e a implantação de
atividades turísticas para o desenvolvimento urbano de algumas regiões
do país, sendo o Nordeste o foco das ações do programa. Destarte,
afirma Sant’Anna (2016, p. 64):
O objetivo era incrementar a atividade turística
e promover a conservação do patrimônio por
meio da ação integrada das esferas de governo
e do investimento em obras de restauração
de monumentos e de infraestrutura turística,
em formação de mão de obra e de técnicos
especializados, e em projetos, pesquisas e planos
de desenvolvimento urbano.

Vários foram os pontos positivos para o PCH, como, por
exemplo, o envolvimento dos estados, a recuperação de edifícios
para uso público e turístico, a inclusão de um setor empresarial para
a participação em obras de restauração e a elaboração de dois planos
diretores para as cidades de São Cristóvão e Laranjeiras, no estado de
Sergipe. Ademais, Sant’Anna (2016) completa sua análise sobre o PCH
como um programa que, após sua expansão para outras regiões, perde
suas características iniciais, deixando de se voltar para o desenvolvimento
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regional através do turismo para um programa de políticas estaduais e
municipais de preservação.
Assim sendo, a revitalização de conjuntos urbanos em sítios
históricos vem se afirmando como um anseio legítimo de um número
cada vez maior de setores da sociedade brasileira, como forma de
proteção do patrimônio cultural e promoção da melhoria da qualidade
de vida em suas cidades (DUARTE, 2011).Porém, como ainda frisa
Sant’Anna (2016), outros programas que surgiram após o PCH,
como o Programa Monumenta, trazem alguns equívocos oriundos
do conceito inicial idealizado e da experiência em sua execução. Para
tanto, é importante a análise dos programas que baseiam a política de
preservação no Brasil para filtrar os problemas e direcionar as ações
para uma proposta de planejamento do patrimônio urbano nacional
“com o estabelecimento de instrumentos legais, de planejamento e de
gestão compartilhados e por meio de instrumentos de financiamento
da ação privada adequados e permanentes.” (SANT’ANNA, 2016, p.
73).
No Brasil, alguns processos de revitalização merecem destaque,
como é o caso da reurbanização da Praça 15 de novembro, na cidade do
Rio de Janeiro, o Projeto Cores da Cidade, realizado em Curitiba, Rio
de Janeiro, Recife e Salvador, além de iniciativas diversas em Fortaleza,
São Luís e João Pessoa (SCOCUGLIA, 2004).

3 O CONJUNTO URBANO DA CONCEIÇÃO
Pode-se afirmar que Laranjeiras é um município do estado de
Sergipe com grande valor arquitetônico, histórico e turístico. Conforme
registro em relatórios, após a missão de apoio técnico de Michel Parent
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(1966 e 1967), realizado pelo arquiteto e urbanista português Alfredo
Evangelista Viana de Lima, entre os anos de 1968 e 1970, quando este,
com apoio da UNESCO, elaborou planos de preservação para a cidade
de Laranjeiras, assim como em Ouro Preto e São Luiz do Maranhão
(SANT’ANNA, 2016), destacou-se que este município é um dos
poucos do estado onde, inclusive, ainda se pode perceber a arquitetura
do período colonial, ilustrada nos remanescentes casarios, sobrados e
igrejas.
A cidade de Laranjeiras está situada a 23 km da capital Aracaju,
possui uma área de 162,27 km² (IBGE, 2017) e fica localizada na
microrregião do Cotinguiba, limitando-se ao norte com os municípios
de Riachuelo e Maruim, ao sul com Nossa Senhora do Socorro, ao leste
com Santo Amaro das Brotas e ao oeste com o município de Areia
Branca. Segundo Azevedo (1975, p. 13), “o sítio de Laranjeiras é parte
do vale do Cotinguiba. A cidade foi construída em função do rio. As
praças e ruas alinham-se obedecendo, praticamente, ao traçado do vale
fluvial”.
A sua formação urbana está diretamente associada à monocultura
canavieira e, no final do século XVI, o povoamento da cidade foi
iniciado com a presença marcante dos jesuítas. Ainda de acordo com
Azevedo (1975), o nome do município se dá devido à abundância
de laranjeiras na região. O autor afirma que, por volta de 1606, foi
construído o “Porto de Laranjeiras”, favorecendo o desenvolvimento
econômico da região, que por muitos anos foi uma das cidades mais
importantes do estado de Sergipe. A posição privilegiada do município
e a sua fertilidade foram os fatores que resultaram em uma Laranjeiras
rica no passado e pobre no presente.
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A urbanização da cidade é iniciada no final do século XVI, porém
é a partir do século XIX (também conhecido como século de ouro
da cidade) que Laranjeiras experimenta seu grande desenvolvimento
econômico. A velocidade deste processo, entre os séculos XVIII e XIX,
deu-se, principalmente, em consequência do intenso cultivo da canade-açúcar na região. Em virtude desta atividade agrícola e econômica,
muitos engenhos se estabeleceram no município.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o desenvolvimento
urbano é uma consequência do desenvolvimento econômico, portanto,
se a economia da cidade se desenvolveu de forma rápida, a sua formação
urbana seguiu o mesmo padrão.

3.1 Formação Urbana
O Conjunto Urbano da Conceição (mapas 01 e 02), que é o
trecho da cidade correspondente à atual Praça Possidônia Bragança,
Praça Josino Menezes e adjacências, só começou a ser ocupado, de
acordo com Azevedo (1975), a partir dos anos cinquenta do século
XIX.
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Mapa 01 – Mapa do Centro Histórico de Laranjeiras/SE, com destaque para
o Conjunto da Conceição.

Fonte: Giovanna Mendonça, 2017.
Mapa 02 –Conjunto Urbano da Conceição.

Fonte: Giovanna Mendonça, 2017.
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O primeiro indício de formação urbana da área em estudo,
deu-se no dia 16 de fevereiro de 1837, com a cogitação, na sessão da
Câmara, da construção da Ponte do Açougue, atualmente conhecida
como Ponte Nova (AZEVEDO, 1975).
Há grande precisão de uma ponte no lugar
denominado Porto do Açougue para por ela
transitarem os carros que agora o fazem pelas
ruas públicas desta Vila causando assim grande
dano não só as calçadas das mesmas, como as
casas dos habitantes em suas fazendas das lojas,
e ruínas de suas saúdes, com o excessivo pó que
fazem levantar. (CAMARAS, 1837-1938 apud
AZEVEDO, 1975, p. 56).

Por conta da inexistência da Ponte do Açougue, até então, o
Conjunto da Conceição tornou-se uma opção tardia de espaço urbano.
A obra da ponte foi iniciada nos anos quarenta do século XIX, sob a
direção do Engenheiro João Bloem e acredita-se que foi concluída no
início dos anos cinquenta (AZEVEDO, 1975).
É importante destacar que, depois de concluída, a Ponte do
Açougue passou a desempenhar um papel de suma importância tanto
para o Conjunto Urbano da Conceição, quanto para o município
de Laranjeiras, pois aliviou significativamente o trânsito de carros
pelas ruas da cidade, tornando-se uma rota alternativa dos açúcares
que precisavam ser transportados dos engenhos para os trapiches
(AZEVEDO, 1975).
A construção da Ponte do Açougue, como foi abordada, foi
o primeiro ato que impulsionou a formação urbana do Conjunto
da Conceição, porém, outros dois fatores foram cruciais para a
consolidação deste conjunto enquanto espaço urbano, tais como a
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construção da Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos
e a construção da residência do Dr. Francisco Alberto de Bragança,
com significativo valor histórico para o município de Laranjeiras.
A Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos
(imagem 01) é um monumento indispensável para a compreensão da
formação urbana deste conjunto. Como o próprio nome já induz, a
Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos, ou Igreja do
Galo, como é popularmente conhecida, teve sua construção iniciada no
de ano de 1843, enquanto Laranjeiras ainda era “Vila de Laranjeiras”,
pela irmandade dos homens pardos em devoção à Santa.
Por falta de recursos da irmandade religiosa dos homens pardos,
a construção paralisou, recomeçando somente vinte anos depois,
graças ao Imperador D. Pedro II, que visitou a cidade no ano 1860 e
deixou para a irmandade um donativo de 500 réis para o término da
construção da igreja (MELLO, 2011).
Imagem 01– Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos.

Fonte: Giovanna Mendonça, 2016.
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Durante a formação urbana de Laranjeiras, consideramos
que a Igreja da Conceição foi um dos marcos para a formação
urbana do centro onde a cidade foi criada, que é um pouco distante
do núcleo fundacional, mas próxima da futura Ponte do Açougue,
o que proporcionou a ocupação do entorno do monumento. Suas
características estilísticas, construtivas e históricas agregaram valor ao
bem considerado de grande importância artística e cultural, refletindo
aos remanescentes da linguagem arquitetônica característica da cidade.
Para dar continuidade à narrativa do contexto histórico da
formação urbana do Conjunto da Conceição, faz-se necessário conhecer
o ilustre Dr. Francisco Alberto de Bragança, responsável por uma
valiosa contribuição na expansão da cidade para as barragens do Rio
Cotinguiba (AZEVEDO, 1975). Ele foi o primeiro médico a chegar à
cidade de Laranjeiras no ano de 1830. Casou-se com Possidônia Maria
de Santa Cruz em 1852 e com ela deu origem ao ramo sergipano dos
Bragança (DIAS, 2008).
A família Bragança tem grande representatividade para o
município de Laranjeiras e para o Conjunto da Conceição. Após o
casamento do Dr. Francisco Alberto e Possidônia, estes decidiram
construir uma residência no citado conjunto. Segundo Azevedo (1975,
p. 70), a nova residência dos Bragança “ergue-se maior que a primeira,
com os fundos a cavaleiro do rio e no ponto previamente escolhido, na
extremidade duma barranca desabitada, donde se avistava a igreja do
Rosário”.
Na mesma década da construção da residência dos Bragança,
outros imóveis foram levantados no Conjunto da Conceição. As
residências, as praças, as ruas, a ponte, a igreja e cada peculiaridade
do Conjunto necessitam de atenção, cuidado e proteção, no entanto,
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alguns merecem um destaque maior pela função que desempenharam
no local, como é o caso da Ponte do Açougue, da Igreja dos Homens
Pardos, do Hospital São João de Deus, do solar da família Bragança, do
Teatro São Pedro, da Cadeia Pública de Laranjeiras e das praças Josino
Menezes e Possidônia Bragança.
Com base nas informações aqui dispostas, é possível afirmar que
o Conjunto da Conceição, quando comparado ao restante da cidade de
Laranjeiras, tem uma formação urbana tardia, todavia, mesmo assim,
abriga inúmeros exemplares patrimoniais que compõem a história da
cidade e, por conta disso, não pode ser esquecido ou abandonado, ou
seja, a história explícita nos elementos arquitetônicos e urbanísticos
daquele espaço urbano não podem ser perdidos por descuido ou
negligência. Portanto, é com a certeza de que o Conjunto da Conceição
tem história e valor, que assume o papel de patrimônio da cidade de
Laranjeiras, fortalecido nesta pesquisa.

3.2 Caracterização do Conjunto da Conceição
O contexto histórico da formação urbana do Conjunto da
Conceição, abordado no tópico anterior, comporta-se como a primeira
etapa na identificação e conhecimento do objeto de estudo, porém,
para que ele seja de fato identificado e conhecido, torna-se necessário
elaborar um levantamento do seu estado atual. Este tópico subsequente
visa o conhecimento detalhado do citado Conjunto. Nele, foram
analisados: a caracterização da área em estudo em relação ao município
de Laranjeiras/SE, os levantamentos cadastrais, físicos, sociais e a
documentação fotográfica do objeto de estudo.
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Assim sendo, no ano de 1975, foi elaborado por Paulo Ormindo
de Azevedo, o Plano Urbanístico de Laranjeiras – PDP (2008) e, de
acordo com este, o município de Laranjeiras/SE possui uma área total
de 162,538 km², sendo que, destes, 3,30km² correspondem à área
urbana e os 162,208 km² restantes são de uso rural. Desse modo, o
Conjunto Urbano da Conceição está inserido na sede municipal, em
específico no bairro denominado de Centro Histórico. Desse modo, o
Conjunto da Conceição está inserido na sede municipal, em específico
bairro denominado Centro, na categoria funcional de Zona Urbana
de Uso Controlado. E, segundo o Plano Diretor Participativo (PDP)
2008, essa categoria subdivide-se em Zona de Uso Controlado; Área de
Proteção da Paisagem e Turismo e Lazer.
Mediante a análise do PDP (2008), é possível identificar no
Conjunto Urbano da Conceição os três tipos de categorias funcionais,
sendo elas: as praças e residências do conjunto, que estão na Zona de
Uso Controlado; as margens do Rio Cotinguiba, localizadas na Zona
de Turismo e Lazer; e os vales que delimitam o Conjunto da Conceição,
classificados como Área de Proteção da Paisagem.
No que se refere à extensão, o Conjunto Urbano da Conceição
é composto por sete vias ou trechos de vias, seis quadras e quarenta e
três bens imóveis, totalizando uma área de 20.483 m² (vinte mil metros
quatrocentos e oitenta e três centímetros), uma área privada (quadras)
de aproximadamente 19.640 m², correspondentes a 96% do total e
uma área aberta pública (vias e praças) de aproximadamente 843 m²
(oitocentos e quarenta e três metros), correspondentes a cerca de4%.
Considerando tais características e visando contribuir com
a preservação do patrimônio histórico existente no Conjunto aqui
estudado, foram elaboradas fichas fotográficas de identificação dos
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bens imóveis, as quais objetivam catalogar as informações relevantes
sobre as características e os perfis do estado de conservação de cada
imóvel situado nos logradouros que abrigam as principais obras da
arquitetura civil da área. Além dos edifícios/imóveis isolados, serão
analisados também, através de fichas, a paisagem urbana, ou seja, os
logradouros e os espaços livres de lazer, representados pelas praças
Josino Menezes e Possidônia Bragança.
Feito isto, o levantamento fotográfico realizado na área citada
permitiu desenvolver um panorama sobre o seu estado de preservação e
conservação. Desse modo, em relação à preservação das características
originais dos bens imóveis, o conjunto é predominantemente
classificado como pouco alterado, ou seja, dos 40 (quarenta) bens
imóveis analisados neste critério, 19 (dezenove), que compreende
a 47,5% dos bens totais, possuem de 51% a 75% de sua arquitetura
original preservada. É importante destacar neste quesito a inexistência
de bens imóveis em estado íntegro de preservação, fator que pode ser
atribuído à ausência de políticas efetivas e eficientes de preservação e
conservação.
Quanto à conservação dos bens imóveis em análise, o
conjunto é predominantemente classificado como regular, ou seja,
dos 44 (quarenta e quatro) bens imóveis analisados neste critério, 20
(vinte), que compreende a 45,5% dos bens totais, possuem de 41%
a 60% de sua fachada conservada. Cabe frisar, aqui, a inexistência de
bens imóveis em excelente estado de conservação, fator que também
pode ser atribuído à inexistência de políticas efetivas e eficientes de
preservação e conservação.
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3.3 Diagnóstico
Os itens diagnosticados no Conjunto Urbano da Conceição
foram abordados e relacionados em três categorias que contemplam,
em sequência, os espaços públicos de lazer, o sistema viário e os bens
imóveis da área em estudo, a seguir especificadas:
Categoria I – Espaços públicos de lazer: nesta categoria serão
listados os problemas diagnosticados nos espaços públicos de lazer
existentes na área em estudo.
Categoria II – Sistema viário: nesta categoria serão listados os
problemas diagnosticados no sistema viário que compõe a área em
estudo.
Categoria III – Bens imóveis: nesta categoria serão listados os
problemas diagnosticados nos bens imóveis (de valor arquitetônico ou
não) existentes na área em estudo.
Problemas diagnosticados na Categoria I
A – Iluminação: iluminação insuficiente em todo o perímetro
do Conjunto da Conceição;
B – Mobiliário Urbano: escassez de mobiliário urbano em
toda área do conjunto. Quando existente, o mobiliário encontra-se
incompatível com a necessidade da população e/ou em estado crítico
de conservação;
C – Vegetação: pouca variedade e quantidade de espécies
vegetais no conjunto;
D – Resíduos sólidos: há em todo trecho em estudo a marcante
presença de resíduos sólidos espalhados, contribuindo, assim, com a
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poluição do rio e com a inutilização do rio como um espaço público
de lazer;
E – Poluição do rio Cotinguiba.
Problemas diagnosticados na Categoria II
A – Calçamento danificado: o calçamento histórico existente
está em péssimo estado de conservação;
B – Calçadas irregulares e inacessíveis: calçadas estreitas,
irregulares, sem acessibilidade;
C – Fiação aérea: a fiação dos cabos de transmissão de energia
elétrica, telefonia e TV a cabo são aéreas e poluem visualmente o
conjunto;
D – Insuficiência de postes de iluminação: o conjunto tem
poucos postes de iluminação e os existentes não suprem as necessidades
dos moradores.
Problemas diagnosticados na Categoria III
A – Inserção de grades de proteção nas fachadas dos bens
imóveis;
B – Grande diversidade de materiais de revestimento de
fachada: diferentes revestimentos cerâmicos e tintas de diferentes cores
e tonalidades (em desconformidade com o estabelecido pela paleta de
cores intitulada “Cores de Laranjeiras”, elaborada pelo Iphan/SE);
C – Antenas de telecomunicações implantadas nas fachadas,
poluindo visualmente o conjunto urbano;
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D – Instalação de medidores de água e energia nas fachadas dos
bens imóveis;
E – Lotes vazios que favorecem a descaracterização e a
desarmonia do conjunto urbano.

4 DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS
Esse item é direcionado a propostas para as diretrizes
arquitetônicas e urbanísticas direcionadas ao Conjunto Urbano da
Conceição. Tais diretrizes possuem algumas finalidades, como, por
exemplo: o estabelecimento de parâmetro para intervenções realizadas
no Conjunto da Conceição, visando tornar mais eficazes as políticas
ou procedimentos de conservação e preservação; a promoção de um
melhor aproveitamento das edificações e lotes urbanos vazios da área em
estudo; a preservação do conjunto urbano e da paisagem onde ele está
inserido; a proteção e conservação dos edifícios de interesse histórico
e da cobertura vegetal existente na área em estudo e a adequação de
edifícios contemporâneos à paisagem histórica.
Quadro 01 – Diretrizes Projetuais para o Conjunto da Conceição.
DIRETRIZES
Deve ser elaborado um projeto de iluminação e
paisagismo para o conjunto urbano com a finalidade
Iluminação
de atender às solicitações dos moradores e realçar o
conjunto arquitetônico existente.
Os espaços públicos de lazer deverão ter tratamento
marcado pelo destaque de superfícies planas, com
mobiliário discreto (quiosques, bancos, lixeiras, totens
Mobiliário Urbano
e outros), não sendo admitidos canteiros e/ou jardins
elevados, pois estes podem comprometer a percepção
dos monumentos existentes.
DIAGNÓSTICO
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Devem ser implantadas espécies vegetais compatíveis
com o clima e solo da região, desde que a curto ou a
Vegetação
longo prazo não causem interferência na visualização
dos monumentos.
Os resíduos sólidos devem ser retirados, instalandose lixeiras por todo o conjunto urbano. Devem ser
Resíduos Sólidos
estimuladas, ainda, campanhas de conscientização
para a reciclagem e descarte dos resíduos.
Deve ser estimulada a revitalização do rio Cotinguiba
e a implantação de um passeio fluvial na área,
Poluição do Rio
com barqueiros e pescadores da região para o
Cotinguiba
conhecimento do Conjunto da Conceição e estímulo
do desenvolvimento turístico local.
Calçamento dani- A pavimentação original histórica existente deve ser
ficado
restaurada e preservada.
Devem ser estimuladas intervenções nos passeios em
frente aos lotes dos bens imóveis do conjunto, para
Calçadas irregulaque todos tenham o mínimo de 0,80m de largura. As
res e inacessíveis
intervenções não devem resultar nem em desníveis,
nem na formação de obstáculos para cadeirantes.
Toda a fiação/cabeamento aéreo deverá ser substituída
pela fiação subterrânea, com a finalidade de melhorar
Fiação aérea
a estética urbana, livrar os bens imóveis da poluição
visual e remover o perigo de incêndio ou choques que
o rompimento da fiação pode causara o pedestre.
As grades de proteção e segurança deverão ser
Inserção de grades
implantadas pelo lado de dentro das aberturas (janelas
de proteção nas
e portas) para minimizar os impactos da poluição
fachadas
visual.
A relação de cores na pintura das fachadas, incluindo
pano de parede, frisos, elementos decorativos e
esquadrias deverão obedecer ao estilo arquitetônico da
Diversidade de
edificação e seguir o manual de cores disponibilizado
materiais de repelo Iphan.
vestimento das
Todas as fachadas deverão ser rebocadas e pintadas
fachadas
em sua extensão, dessa forma, os bens imóveis que
não estão em adequação a essa diretriz deverão seguila.

640

Deve ser vedada a introdução de elementos
perceptíveis (caixas d’água, antenas, condensadores,
aparelhos de ar condicionado entre outros) a partir da
via, que se sobreponham aos planos do telhado. Estes
elementos deverão ser instalados em locais que não
criem volumes próprios.
Não deve ser permitida a instalação de medidores
Medidores de água
de água e energia ou outras instalações similares nas
e energia nas fafachadas das edificações ou muros voltados para a
chadas
rua.
Devem ser estimuladas novas construções nos
lotes vazios existentes desde que tenham apenas
Lotes vazios
um pavimento, respeitem as alturas e ritmos
predominantes na face de quadra, respeitando, assim,
a sua tipologia predominante.
Fonte: Giovanna Mendonça, 2017.
Implantação de
antenas de telecomunicações nas
fachadas

5 CONCLUSÃO
A preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural
brasileiro permanecem como tema atual, que, a passos lentos, estão
se tornando uma preocupação evidente da sociedade. Portanto,
foi pensando em formas possíveis e viáveis de contribuir com tais
perspectivas para o Conjunto Urbano da Conceição, situado no Centro
Histórico do município de Laranjeiras/SE, que esta pesquisa foi
elaborada.
O desenvolvimento do trabalho induz a concluir que o atual
estado de conservação e preservação do Conjunto em estudo é o
resultado dos processos econômicos que o município atravessa, desde
o seu apogeu na época da cana-de-açúcar até o seu abandono, além de
consequentes transformações relativas à economia.
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Destarte, esta pesquisa teve o intuito de elaborar diretrizes
arquitetônicas e urbanísticas para o Conjunto Urbano da Conceição,
com a finalidade de tornar mais eficazes as políticas de conservação
e preservação atuantes na área, promover um melhor aproveitamento
das edificações e lotes urbanos vazios existentes, contribuir com
sua preservação e da paisagem onde ele está inserido, adequando os
edifícios contemporâneos à paisagem histórica, além de contribuir
com o acervo bibliográfico disponível sobre a área em estudo. Porém,
nenhuma das diretrizes propostas é válida se a população, em especial
os moradores do Conjunto da Conceição, não compreenderem a
importância do patrimônio para eles, para o município, para o estado e,
consequentemente, para o Brasil.
Uma característica importante a ser percebida nos centros
históricos, em especial no de Laranjeiras/SE, é a ausência da relação
de pertencimento. Grande parcela dos moradores do Conjunto da
Conceição reside, todavia não se sente pertencente ao espaço, ao
patrimônio, transformando a Arquitetura e o Urbanismo ali existentes,
aos olhos deles, em uma edificação qualquer com características velhas,
que podem e devem ser mudadas, alteradas e atualizadas. A prova disso
é a quantidade de imóveis descaracterizados ao longo do tempo. Por
isso, nenhuma normatização, ou proposta, é executável na ausência de
campanhas de conscientização da população. Desse modo, torna-se
extremamente necessário, antes de qualquer coisa, que os moradores
se sintam pertencentes ao e que compreendam a importância deste
espaço, para que, a partir dessa conscientização, os projetos para a área
possam ser praticáveis e/ou executáveis.
Em momentos de debate acerca dos rumos das políticas
preservacionistas no Brasil, a presente investigação se configura como
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uma alternativa acessível, capaz de direcionara os gestores municipal
e federal, além dos moradores locais, o melhor caminho para as
intervenções nesta área: conservando, preservando e respeitando o
que ali existe. Destarte, Oliveira (2016, p. 286) compactua das ideias
citadas ao afirmar que “é preciso ter em mente que os bens culturais
são selecionados e preservados em função de alguns valores [...] sendo
assim, a problematização dos discursos e das práticas relacionadas à
construção patrimonial é tarefa sempre necessária”.
Com o conhecimento de que o patrimônio histórico e
cultural brasileiro, em especial o do município de Laranjeiras/SE, está
sendo constantemente exposto ao descuido e desconhecimento dos
moradores e cidadãos, é possível concluir com os resultados desta
pesquisa que toda e qualquer atitude que vise à preservação e/ou
conservação patrimonial é válida.
Por fim, é preciso fazer eterno os versos de João Sapateiro, que
em seu poema intitulado de Cânticos Aos Laranjeirenses diz:
Minha terna Laranjeiras; Terra das lindas Palmeiras;
Adoro tudo que és teu; [...] Minha alma também é
louca; Por ti, cidade barroca; Residência do saber;
Terra de João Ribeiro; Meu amor é verdadeiro, e
te adoro até morrer”. “É preciso amar e adorar a
cidade histórica de Laranjeiras/SE e o Conjunto
Urbano da Conceição, antes de qualquer projeto,
para que ela não ‘morra’ antes ‘da gente morrer’.
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Capítulo 33
O Pedreiro como Definidor das Intervenções: o Imóvel 398 da
Praça da Várzea, Recife, Pernambuco
Terezinha De Jesus Pereira Silva 1;
Sérgio Motta Bittencourt 2,
Karine Maria Gonçalves Cortez 3,
Isabela dos Santos Silva 4

1 Introdução
A proposta do tema “O pedreiro como definidor das
intervenções: o imóvel 398 da Praça da Várzea, Recife, Pernambuco”
surgiu a partir da pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, denominada: O estudo das lojas de materiais
de construção, em Recife, como apoio didático à disciplina Oficina 3A
Detalhes.
Em estudo sobre as descaracterizações dos imóveis da Praça da
Várzea, constatou-se que também foram feitas outras modificações no
imóvel solicitada pela proprietária, sendo estas orientadas e executadas
por um pedreiro e sua equipe. Verifica-se que tais ações são frequentes
nas áreas históricas. Conforme notícias divulgadas pela imprensa, o
1 Universidade Federal de Pernambuco-UFPE; Departamento de Arquitetura e
Urbanismo; e-mail: terezinha_psilva@hotmail.com
2 Universidade Federal de Pernambuco-UFPE; Departamento de Arquitetura e
Urbanismo; e-mail: bitcac@gmail.com
3 Arquiteta e Urbanista; Recife-PE; e-mail: karine_cortez@hotmail.com
4 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pernambuco;
e-mail: isabela_ssilva@hotmail.com
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Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE tem registrado
intervenções descaracterizadoras em vários imóveis das áreas históricas
de Pernambuco (Olinda, Recife, Igarassu, Goiana, Rio Formoso, Brejo
da Madre de Deus, entre outras). Tais intervenções são provenientes
de: solicitações de conforto, demandas de conservação dos imóveis
realizadas por meio de reformas, pinturas inadequadas, introdução de
equipamentos, com perda dos seus aspectos arquitetônicos (Jornal do
Commercio, 2017, p.1). Observa-se que as práticas de manutenção,
ampliação e até mesmo “modernização” realizadas pela maioria
dos proprietários em áreas de sítios históricos, são frequentemente
criticadas, pois provocam alterações não somente no bem, que sofreu
as intervenções, mas também no entorno. As aplicações indevidas dos
materiais provocam desde mudanças das superfícies, geração de novas
volumetrias, diminuição das áreas verdes, introdução de equipamentos
(antenas, unidades condensadoras etc.), até a perda de visibilidade de
paisagens e bens. Tais situações se refletem por conta dos seguintes
aspectos: (i) – precário poder de fiscalização das prefeituras; (ii) – falta
de ações de educação patrimonial pelas entidades responsáveis pela
preservação (iii) – inadequado raio de proteção com novos edifícios
verticais interferindo na paisagem do sítio e (iv) – falta de conhecimento
por parte dos moradores de significados técnicos apropriados, bem
como desconhecimento dos valores dos imóveis do sítio histórico
como um todo. Considerando tais questões o artigo definiu como
objetivos: registrar as diversas intervenções realizadas no imóvel e
analisar o nível de consciência da moradora sobre descaracterização. O
objeto de estudo compreenderá o imóvel 398, localizado no entorno
das Igrejas do Rosário e do Livramento, na Rua Francisco Lacerda,
trecho denominado de Praça do Rosário, no bairro da Várzea, Recife,
Pernambuco.
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Considerando as questões expostas e os objetivos definidos
foram estabelecidos como conteúdos de desenvolvimento: conceituação
dos termos; Localização e histórico da área; normas e legislações
incidentes na área; referenciais teóricos; levantamento e análise do
objeto; considerações finais e referências.

2 CONCEITUAÇÃO DOS TERMOS
Para entendimento do tema e seu objetivo foram selecionados
os seguintes conceitos: bem tombado, descaracterização, pedreiro,
fiscalização e reversibilidade.

2.1 Bem tombado
O termo bem tombado corresponde a um objeto ou edificação
que passou por um processo jurídico de valorização cultural, com
registro em algum Livro de Tombo seja federal, estadual ou municipal
(FUNDARPE, 2012, p. 12). Tal processo tem “como objetivo
preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens
de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor
afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou
descaracterizados” (FUNDARPE, 2012, p. 12).

2.2 Descaracterização
A expressão descaracterização tem como significado perder suas
características que lhe valorizavam (FERREIRA, 1986, p. 443). Quando
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relacionada com um bem tombado pode estar relacionada à introdução
de materiais que não se harmonizam, a criação de volumetrias que
alterem a original, perda da sua escala em relação ao entorno, além de
outras interferências como aparelhos de ar condicionado, antenas ou
outros equipamentos.

2.3 Pedreiro
Pessoa que realiza serviços de construção com capacidade
de trabalhar com diversos materiais (FERREIRA, 1976, p. 1055).
A formação deste profissional ocorre através de cursos avulsos, de
escolas formais, bem como de modo informal. O instrumento colher
de pedreiro é uma referência sobre suas habilidades técnicas.

2.4 Fiscalização
O termo fiscalização compreende realizar vigilância ou
verificação sobre determinada situação ou objeto (FERREIRA, 1986,
p. 631). No caso dos bens tombados ou com proteções a fiscalização
visa acompanhar as condições de manutenção do bem tombado, pois
os mesmos não podem ser: modificados, mutilados, demolidos ou
destruídos sem autorização dos órgãos de patrimônio, sob pena de
multa (BRASIL, Decreto No 25 / 1937, Art. 17).
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2.5 Reversibilidade
O termo reversível está associado à possibilidade de se retornar
ao estado inicial do elemento (FERREIRA, 1986, p. 1233). Nas
intervenções arquitetônicas com proteções o conceito de reversibilidade
passa pelo emprego de materiais ou outro elemento utilizado de modo
que seja o menos invasivo possível, não comprometa as intervenções
posteriores e dê continuidade às suas formas (ICOMOS, 2004, p. 9;
CARTA DE VENEZA, 1964, art. 15).

3 LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO DA ÁREA
O bairro da Várzea fica localizado na área oeste do Recife. A
área objeto de estudo e respectivo entorno do imóvel encontram-se
assinalados na figura 1.
A área de estudo que correspondente ao atual bairro da Várzea
aparece como resultante de alguns engenhos como o Santo Antônio
e o São João, sendo este último, no final do período holandês, em
1645, pertencente a João Fernandes Vieira (GASPAR, 2009, p. 1). O
surgimento do bairro está associado à criação do distrito de Santo
Antônio, em 25 de agosto de 1789, por meio de alvará, sendo anexado
a vila do Recife (IBGE, 2005, p.1). Corroborando com a sua evolução
Silva afirma que:
A Várzea foi sede de uma pequena povoação do
século XVI, originária do Engenho Santo Antônio
ali fundado nos primeiros anos da colonização por
Diogo Gonçalves, em torno do qual gravitavam
16 outras fábricas de açúcar que juntas formavam
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a chamada Várzea do Capibaribe. (SILVA, 2009,
p.1).
Figura 1 - Vista aérea com situação do objeto de estudo e demais imóveis da
Praça

Legenda:1 – Igreja do Rosário, 2 – Creche, 3 - Ruína, 4 - Casa, 5 - Restaurante,
6 – Casa, 7 – Casa objeto de estudo, 8 - Lanchonete, 9 – Templo ,10 e
11 – Supermercado, 12 – Casa, 13 – Sorveteria, 14 – Casa , 15 – Portaria
Condomínio Cidade Universitária ,16- Casa Paroquial e 17 – Igreja N. Sra. do
Livramento.
Fonte: Google, trabalhado por Silva, 2 ago. 2017.

Segundo placa na Igreja Matriz do Rosário, em 1648, ali
foi sepultado Dom Antônio Filipe Camarão (SILVA, 2009, p. 1).
Considerando a frequente evolução das capelas em igrejas, a Igreja
Matriz também é resultado da transformação de capela em Igreja
Matriz. Existe ainda registro que a localidade possuía, em 1746, 18
capelas (COSTA, 1985, p. 171). Conforme placa de registro histórico
a igreja matriz passou por reformas, entre 1868 e 1872, nada mais
restando da primitiva Capela de Nossa Senhora do Rosário (SILVA,
2009, p. 1). Ainda conforme Silva na Praça da Matriz ao lado da Igreja
de Nossa Senhora do Rosário, ao centro, existe a Igreja de Nossa
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Senhora do Livramento, que pertencia a uma irmandade de homens
de escravos. Afirma ainda que o prédio de dois pavimentos, ao lado
desta funcionou o Seminário da Várzea (SILVA, 2009, p. 1). Entre os
casarões, vale salientar ao final da Rua Francisco Lacerda a edificação
que serve de sede ao Educandário Magalhães Bastos. Segundo Silva
foi construído em 1897 por Napoleão Duarte e destinava-se conforme
placa comemorativa ao “Asilo da Infância Desvalida, de ambos os sexos,
fundado e pelo Com. Antônio José de Magalhães Bastos, comerciante
que foi nesta cidade”.

4 NORMAS E LEGISLAÇÕES INCIDENTES NA ÁREA
Na área incidem as normas da ABNT de acessibilidade: NBR
9050: 2015, a NBR 15599: 2008 e a Lei federal No 5.296 / 2004. Quanto
à legislação municipal a Lei No 16.176 / 1996 de Uso e Ocupação do
Solo define uma série de procedimentos. A ABNT 9050:2015 contempla
diretrizes de acessibilidade para edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. Já a NBR 15599: 2008 define instruções para
espaços de atendimento ao público (ABNT 9050, 2015 e 15599, 2008).
As principais recomendações sobre acessibilidade para as
áreas externas são voltadas para rebaixamentos nas calçadas, pisos
antiderrapantes, eliminação de barreiras e informações que contemplem
as diversidades especiais dos diferentes usuários da área (ABNT 9050,
2015 e 15599, 2008). A Lei federal No 5296 / 2004 regulamentou as
Leis No 10.048 / 2000 e No 10.098 / 2000, quanto ao atendimento e
prioridade aos idosos e deficientes e pessoas com mobilidade reduzida,
além de remeter para atendimento das diretrizes da ABNT 9050:2015
(BRASIL, Decreto No 5296, 2004).
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Quanto às determinações municipais o destaque é para Lei No
16.176 / 1996 de Uso e Ocupação do Solo, esta disciplina os aspectos
de preservação na área. Conforme esta, o bairro da Várzea é classificado
como Unidade Urbana 19 e Zona de Urbanização Preferencial 2. Entre
as demais Zonas do bairro a do sítio histórico das Igrejas do Rosário
e do Livramento é denominada de Zona Especial de Preservação do
Patrimônio Histórico-cultural – ZEPH. A ZEPH é subdividida em
Setor de Preservação Rigorosa – SPR e Setor de Preservação Ambiental
– SPA (Lei No 16.176 / 1996, art. 15 e 16).
A ZEPH 7 do bairro da Várzea tem dez requisitos especiais
para regulamentar a ocupação e intervenções. Os requisitos especiais
compreendem: a) as intervenções de restauração, manutenção dos
imóveis devem levar em conta a aparência do conjunto e ter parecer
final da Comissão de Controle Urbano – CCU; b) as propostas de
modificações não permitirão remembramento e desmembramento
de modo a não alterar a volumetria, porém os imóveis podem ser
interligados; c) as alterações internas, novas ou de acréscimos não
deverão gerar remembramento ou desmembramento; f) a marcação do
gabarito máximo será no ponto médio da edificação; h) as condições de
conforto (dimensões, iluminação e ventilação) terão análise especial; l) e
m) a partir de análise especial podem ser construídas novas edificações;
p) A taxa de solo natural será de 60% para terrenos construídos; s)
os imóveis podem acomodar qualquer uso, desde que não gere
descaracterização, nem interferência no entorno; t) os imóveis com
dois setores de preservação deverá atender as diretrizes mais restritivas
(Lei No 16.176 / 1996, Anexo 11).
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5 REFERENCIAIS TEÓRICOS
Entre as referências buscadas sobre ações de manutenção com
envolvimento das comunidades foram identificadas: Tomaz, KnacK,
Ghirardello e Spisso, Colasante e Oliveira, além das instruções das
Cartas de Cracóvia e a de Veneza.
A noção de patrimônio deve ir além de mera concepção de ser
apenas uma coleção estática de objetos, documentos e edificações, visto
estar fundamentada em processos sociais mais amplos, envolvendo
até mesmo a concepção de história e a antropologia (CHOAY apud
TOMAZ, 2010, p. 3). Para a sustentabilidade do processo de preservação
do patrimônio histórico é necessária a conscientização da comunidade
através dos meios de comunicação mostrando a importância de
uma mobilização popular com vista à preservação da cultura local.
A co-responsabilidade e a cumplicidade atribuem valor agregado de
inestimável qualidade no resultado final da defesa e preservação do
patrimônio (GHIRARDELLO; SPISSO, 2008, p. 21).
O patrimônio edificado está intimamente associado à
materialização da cultura de um determinado local, a história do lugar e
de sua população. Não pode ser compreendido de uma forma isolada,
apenas sob o prisma de seu valor estético e material, pois ele é vetor
da transmissão do conhecimento ao longo dos anos, para a formação
da identidade de um povo. A cultura não é apenas o objeto produzido,
mas o significado atribuído a ele pela sociedade, bem como a técnica, a
arte que o produziram (KNACK, 2007, p. 15).
A Carta de Cracóvia, nos itens 2, 3, 6 e 7, coloca a importância
da elaboração de um projeto de restauro que leve em conta: o estudo
dos materiais tradicionais e novos, as identidades do conjunto, a
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manutenção dos adornos, pessoas qualificadas para a sua execução,
além de registros gráficos, históricos e sócio-culturais para não
descaracterizar os patrimônios (Carta de Cracóvia, 2000). Também na
mesma linha de preservação do contexto histórico do ambiente está
a Carta de Veneza (IPHAN, Carta de Veneza, 2005, art. 70 e 80). Por
sua vez, a mãe das legislações de proteção do entorno e visibilidade
também ampara tal situação (Decreto No 25 de 1937, art.18).
O entendimento pela comunidade local do valor do patrimônio
histórico, que não pode ser confundido, de forma pejorativa, como uma
coisa velha, onde o novo é o melhor, propicia um maior engajamento
e mobilização para preservação dos bens culturais. Enquanto a
comunidade local não se apropriar da importância de preservação,
exercendo um poder fiscalizador contra a destruição, mutilação e
descaracterização do patrimônio histórico edificado, o poder público
por si só terá muita dificuldade na preservação desse patrimônio.
Um planejamento é essencial para que haja um contraponto entre a
conservação do patrimônio como referencial identitário da população
e como recurso econômico, o que nem sempre ocorre (COLASANTE;
OLIVEIRA, 2011, p. 2).
O entendimento da cultura como instrumento de
desenvolvimento econômico é uma estratégia para estímulo
à preservação de conjuntos históricos, e a apropriação desses
conjuntos pelo turismo possibilitaria a valorização de cada um dos
imóveis, transformando o seu potencial cultural e histórico em valor
econômico. O uso do patrimônio histórico como gerador de vantagens
econômicas para a comunidade funciona como elemento propulsor
de sua preservação e desestímulo à descaracterização, atuando como
prolongador da salvaguarda desse patrimônio.

655

Considerando as referências expostas, percebem-se a
importância de divulgar junto aos moradores a elaboração de estudos
prévios, a acomodação das demandas por novos usos e condições de
conforto, de modo a se dar respostas mais rápidas, principalmente pelas
instituições que têm as responsabilidades de orientação e fiscalização.

6 Levantamento e análise do objeto
Para atingir os objetivos foram realizados entrevistas e
levantamento do imóvel da Rua Francisco Lacerda, 398, em 3 de
agosto de 2017, figura 2. As entrevistas, das senhoras Vera Rodrigues
Campelo e Gilvanete Rodrigues Campelo seguiram um roteiro
esquematizado no quadro 1. As entrevistadas foram muito gentis, pois
além de responderem as perguntas, permitiram que entrássemos para
fotografar, assim como fazer medições por toda a casa.
Figura 2 – Imóvel 398 da Rua Francisco Lacerda.

Legenda: Linha amarela imóvel 398, linha vermelha casa 394.
Fonte : Silva, T. Jul.2017.
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Quadro

1

–

Síntese

das

Questões
1 -As Sras. têm uma foto da casa
antes das reformas?
2 – Qual era o tipo de telha da casa
e por que substituiu?
3 – Lembram quando a mudança
da coberta foi feita?
4 – A fachada tinha frisos como a
casa vizinha, imóvel 394? Se sim,
por que os retirou?
5 – Quando foram retirados os
frisos e colocadas as cerâmicas na
fachada?
6 – As alterações no telhado e
na fachada foram comunicadas à
Prefeitura?
7 – Que outras modificações
foram feitas na casa?

8 – As Sras. têm algum manual
ou documento da Prefeitura do
Recife dando instruções sobre as
manutenções e reformas no sítio
histórico da Várzea?
9 – Quais as vantagens de morar
no sítio histórico da Várzea?

questões para os proprietários
Interpretação das respostas de
Vera e Gilvanete Rodrigues Campelo
Sim, mas teria que procurar.
Eram telhas de barro tipo canal, com
tamanhos fora de linha.
Há mais ou menos uns 20 anos
(1997).
Tinha sim. Era igualzinha a casa
vizinha (imóvel 394, figura 2).
Foram retirados para a aplicação de
cerâmica, pois saia muito caro pintar
a fachada todo ano.
Há mais ou menos 2 anos (2015).
Não.
Foram colocadas grades na porta
e janelas da frente. O piso que
era de tijoleira foi substituído por
cerâmica. Foram colocados um
ar condicionado e um forro de
PVC, no quarto da frente, além da
construção de outros cômodos na
parte de trás.
Não.

Apesar de terem colocado grades a
área é boa para morar. A casa é bem
ventilada.
O imóvel passou a ser mais
valorizado. Muita gente bate, a
sua porta, perguntando se querem
vender.
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10 – Quais as desvantagens de mo- Não souberam informar.
rar no sítio histórico da Várzea?
Fonte: Autores.

Considerando as informações sintetizadas no quadro 1 e nas
figuras 2 a 4 , foram constatadas que as intervenções realizadas no
imóvel geraram : i – Alterações dos materiais originais da coberta e
da fachada frontal; ii – Perda da unidade de composição dos frisos
da fachada , de modo irreversível , iii – Descaracterização do imóvel
e de parte do sítio histórico e iv – Permanência de mais de 95% da
planta baixa, na parte frontal. Verificam-se nos esquemas de planta
baixa e corte, figuras 3 e 4, quase a mesma distribuição espacial original,
ou seja, os mesmos vãos de aberturas, coberta com telha vã e duas
águas, com cumeeira paralela à rua. Já as ampliações, espaços 4 a 8,
das figuras 3 e 4, seguiram a lógica de distribuição espacial voltada
para a continuidade da circulação definida pela porta frontal, porém
com solução de coberta em uma água, laje e telha de fibrocimento. Tal
solução gerou uma volumetria que não interfere na leitura dos volumes
da praça.
Cabe destacar que as entrevistadas têm conhecimento do valor
histórico do sítio histórico. Não consideram as alterações feitas no
imóvel 398 como descaracterizadoras, pois criticaram as reformas do
imóvel vizinho 394, figura 2, que modificou todo o espaço interno.
Deste modo, fica evidente outra visão de valores das proprietárias
quanto à descaracterização externa e interna.
Outra constatação das alterações realizadas é a falta de orientação
e fiscalização aos proprietários, pela Prefeitura do Recife. Verifica-se
ainda a inexistência de projeto para a realização das intervenções (Carta
de Cracóvia, 2000), bem como a falta de sensibilidade do pedreiro na
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realização dos serviços. Pelas ações realizadas no imóvel objeto de
estudo se identifica a necessidade de conscientização da comunidade
com atividades de educação patrimonial (GHIRARDELLO; SPISSO,
2008, p. 21).
Figura 3- Esquema de planta baixa do imóvel 398

1 – Sala de estar, 2 – Quarto, 3 – Sala de jantar, 4 – Cozinha, 5 – Banheiro, 6 –
Área de serviço, 7 – Quarto de costura, 8 – Depósito, 9 – Circulação Externa,
10 - Área de jardim.
Fonte: Silva, I. ago. 2017.
Figura 4- Esquema do Corte AA do imóvel 398

Fonte: Silva, I. ago. 2017.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme os levantamentos métricos e fotográficos realizados
as modificações realizadas no imóvel, ao longo dos últimos 20 anos,
foram gerando alterações tanto na parte externa quanto interna.
As substituições nos materiais externos da coberta e fachada
descaracterizaram o edifício e parte do conjunto. Verifica-se que existe
por parte dos moradores o entendimento que a área possui edifícios
históricos com características monumentais. Mas este entendimento
é apenas transmitido pelos bens religiosos enquanto as casas
representariam um caso à parte, como se não fizessem parte deste todo.
Pela explanação realizada os objetivos de registrar as diversas
intervenções realizadas no imóvel e analisar o nível de consciência da
moradora sobre descaracterização foram alcançados através do quadro
1 e figuras 1 a 4.
Como conclusões foram constatadas: i - que apesar da existência
de instrumentos legais, as aplicações dos mesmos não acontecem de
modo que inibam as descaracterizações; e ii- a falta de um manual
específico, com instruções técnicas que sejam plenamente acessíveis
aos moradores, dificulta a orientação dos serviços de manutenção
realizados pelos pedreiros a mando dos proprietários.
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Capítulo 34
A Conservação do Patrimônio Cultural, entre Valor de Uso e
Valor Econômico
Dulcilei de Souza Cipriano 1

1 Introdução
A conservação de edifícios tombados é atualmente um tema
recorrente no âmbito das discussões sobre patrimônio cultural.
A preocupação com o estado físico do imóvel após sua eleição a
patrimônio é um dos grandes entraves, no Brasil, para a aceitação
do instrumento do tombamento pela população. E, considerando o
fato de o Estado disponibilizar ínfimos incentivos fiscais para auxiliar
o proprietário estes optam pelo abandono do edifício para que este
venha a ruir, apesar deste ser um ato punível com multa pela legislação,
e assim disponibilizar o terreno para uma nova construção.
Conservar antes de restaurar, pregavam e pregam grandes
teóricos do campo da preservação. Contudo, conservar não significa,
neste caso, armazenar, como se faz com um produto ao qual não se
deseja que pereça, colocando-o no congelador. Aqui, conservar é, antes
de mais nada, manter o bem em bom estado postergando a necessidade
de se restaurar, pois o restauro demanda técnica apurada e mão-deobra especializada o que se traduz, no sistema econômico atual, em
custos elevados. E são estes custos que os proprietários de imóveis

1 Mestranda em arquitetura e urbanismo; Universidade de São Paulo; e-mail: dulci.
cipriano@usp.br
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tombados querem evitar ao solicitarem que seus bens não sejam eleitos
a patrimônio cultural.
A manutenção do uso em um imóvel tombado é uma forma de
conservá-lo, primeiro porque a presença constante de pessoas contribui
para a averiguação cotidiana das características físicas do bem e segundo,
por contribuir com a valorização deste bem perante a sociedade pois,
a visitação, seja ela feita por parentes, amigos ou clientes pode vir a
cooperar com a criação de uma relação de pertencimento. Fato este que
traz para o bem cultural o benefício da proteção.
Assim, esta produção textual tem como objetivo atestar a
importância do valor de uso e do valor econômico para a conservação
dos bens culturais. A partir da análise de textos e teorias que permeiam
este assunto buscaremos demonstrar a importância destes dois valores
quando da preservação do patrimônio cultural e, também, como ambos,
ao longo do tempo, têm sido negligenciados tanto por preconceito
quanto por falta de conhecimento acerca de seus potenciais.
O presente artigo está dividido em três partes, sendo que na
primeira são apresentadas algumas teorias que contribuíram para a área
de estudo dos valores e como estas influenciaram os teóricos no campo
do restauro e, também, a eleição de um bem a patrimônio cultural.
Já a segunda parte do artigo busca demonstrar a importância do
valor de uso e do valor econômico para a conservação do patrimônio
cultural. E para finalizar procuramos afirmar a necessidade de discutir
a conservação dos bens tombados sob o ângulo destes dois valores,
atestando que ambos estão intrínsecos a preservação do patrimônio
cultural.
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2 A QUESTÃO DO VALOR e O PATRIMÔNIO CULTURAL
Os bens materiais e imateriais que constituem nosso
patrimônio histórico e cultural, só tem razão de ser quando atribuímos
a eles algum valor. Pois é pelo valor que nossa sociedade seleciona
tais bens e os investe de uma significação especial. E, como o valor
não é imanente aos bens, mas sim instituído a eles pelos homens
em sociedade, para podermos entender o universo do patrimônio
histórico e cultural, devemos antes de tudo, compreender as raízes do
valor (MENEZES, 1999).
Embora o termo “valor” tenha surgido no contexto das
ciências econômicas com Adam Smith (1723-1790), denotando
algo que é valioso e que se pode usar ou trocar, é Imannuel Kant
(1724-1804) quem trabalha esse deslocamento da ideia de valor
para o domínio da consciência pessoal e individual, onde os valores,
caracterizados por forte caráter moral, são vazios de conteúdo,
dependendo apenas de juízos de valor emitidos pela consciência e
não pela apresentação da realidade.
Imannuel Kant estudou a questão do valor no âmbito das
ciências humanas porém essa ainda necessitava de um enfoque
mais objetivo, o qual só teve êxito com os estudos dos filósofos
neokantianos, conhecidos assim por realizarem uma releitura da obra
de Kant trazendo-a para a atualidade deles, responsáveis por buscar
uma definição que reconhecesse os valores relacionando-os aos
âmbitos da lógica e da ciência na tentativa de construir uma ponte
entre o abstracionismo das ciências exatas e o relativismo sem rigor
metodológico, caminhando para a construção da axiologia, ciência
atualmente responsável pelo estudo dos valores. (WU, 2010)
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Os neokantianos alemães dividiam-se em duas escolas: a escola
de Baden, marcada pela tentativa de definir a história a partir de uma
relação lógico-formal e, a escola de Marburg, cujos estudos filosóficos
embasavam-se na matemática e nas ciências naturais para formular
uma teoria do conhecimento. Baden teve como principais expoentes os
filósofos Wilhelm Windelband (1848 – 1915) e Heinrich Rickert (1863
– 1936), que, em linhas gerais, declararam a valoração como responsável
por conferir sentido histórico a um fato inicialmente singular, ou seja, a
história existe por causa dos valores a ela atribuídos. (WU, 2010)
O pensamento neokantiano teve adeptos em vasta extensão da
Europa e, a Áustria, país de origem de Alois Riegl (1858 – 1905) também
foi um destes países. Essa linha de pensamento esteve presente no meio
intelectual e cultural de Riegl, tendo este, em um de seus mais famosos
livros, Spätrömische Kunstindustrie (Áustria, 1901), referenciado um
artigo escrito por Carl Siegel2, um dos mais representativos seguidores
desta escola no país (EFAL, 2010).
É possível encontrarmos a influência de Siegel na obra de
Riegl quando este formula o conceito de Kunstwollen, responsável
por determinar o impulso humano inato de construir arte. Para
Siegel espaço e tempo estariam radicalmente entrelaçados, como
uniões objetivas da realidade e isso para Riegl se traduziria através da
interrelação entre a intencionalidade estética no momento de criação
da obra e a sua apreensão no presente histórico, ou seja, da tensão
entre o momento passado e o presente é que surgiriam os valores
desenvolvidos para o momento histórico (EFAL, 2010).

2 SIEGEL, Carl. Alois Riehl: ein Beitrag zur Geschichte des Neukantianismus.
California: Leuschner & Lubensky, 1932.
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Alois Riegl em sua obra “O Culto Moderno dos Monumentos”3,
utiliza-se das ideias acima expostas para formular um sistema de
valores relativo aos monumentos históricos, onde enfatiza que somos
nós, sujeitos do presente, quem fazemos a valorização de determinado
momento histórico em detrimento de outro, atribuindo ao passado
nosso juízo de valor formulado no momento atual (RIEGL, 2008).
Este sistema de valores elaborado por Riegl considerava as
diversas maneiras de recepção e percepção dos edifícios ponderando o
momento histórico em que estavam inseridos. São duas as categorias
de valores que estruturam o pensamento riegliano: o valor de
rememoração, ligado à memória, e o valor de contemporaneidade,
relacionado ao presente (MAZIVIERO, 2015).
Através dos diferentes tipos de valor atribuídos aos monumentos
históricos4 Riegl demonstra que os meios para sua preservação
dependem das variadas formas de percepção e recepção em cada
momento e contexto específicos. Impondo ao sujeito da preservação
a necessidade de fazer escolhas, as quais devem ser, necessariamente,
baseadas num juízo crítico.
Cesare Brandi (1906 – 1988) outro importante teórico no campo
do restauro, também foi influenciado por derivações do pensamento
neokantiano. É possível perceber isso ao ler trechos de sua obra como
este:
3 Tradução de Der moderne Denkmalkultus. (O culto moderno dos monumentos).
Neste trabalho será utilizada a tradução espanhola: RIEGL, Aloïs. El culto moderno
a los monumentos. Tradução Ana Pérez López. Espanha, La Balsa de La Medusa,
1987. Todas as citações aqui apresentadas foram traduzidas do original pela própria
autora.
4 Em linhas gerais, Alois Riegl define que o monumento histórico é uma construção
criada a posteriori, não-intencional, dependente dos olhares do amante de arte e do
historiador para se elevarem a tal categoria.
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O reconhecimento da obra de arte é duplamente
singular, seja pelo fato de dever ser efetuado
toda vez por um indivíduo singular, seja por não
poder ser motivado de outra forma a não ser pelo
reconhecimento que o indivíduo singular faz dele.
(BRANDI, 2013 apud KUHL, 2005, p. 24).

Ou seja, o sujeito externo é o responsável por elevar o status de
algo inicialmente comum a extraordinário, conferindo-lhe um sentido
histórico, agregando-lhe valor.
Para Brandi, esse reconhecimento encontra-se também na
intervenção de restauro em uma obra, pois aquela só é iniciada quando
esta é reconhecida como obra de arte, sendo este procedimento guiado
através de um juízo crítico de valor. Assim o autor deixa implícito
que a restauração é um ato crítico-cultural do presente e, portanto,
condicionado pelos valores do presente (BRANDI, 2013).
Portanto vimos que, a atribuição de valor está intrinsicamente
ligada a eleição do bem a patrimônio histórico e cultural, assim como
para sua posterior conservação. E com isso, entendemos que qualquer
assunto referente ao patrimônio deverá conter em seu bojo a discussão
a respeito dos valores a ele atribuídos. Assim, se a atribuição de valor
depende de nós, sujeitos do presente, a discussão a respeito do valor de
uso e do valor econômico do patrimônio histórico, a qual nos dispomos
a realizar neste estudo, não vem a ser fruto do interesse de determinado
sistema político-econômico, mas sim o reconhecimento do patrimônio
nos assuntos da contemporaneidade.
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3 VALOR DE USO X VALOR ECONÔMICO
Em 1789, na Revolução Francesa, como um dos primeiros
atos jurídicos da Constituinte, os bens do clero, seguidos pelos bens
dos emigrados e da Coroa, são colocados à disposição da nação,
e os responsáveis pelo ato adotam, para designá-los e diferenciálos, a metáfora espólio, o status das antiguidades nacionais são
transformados. Integrados agora aos bens patrimoniais nacionais,
estes se metamorfoseiam em valores de troca, adquirindo assim valor
econômico (CHOAY, 2001).
Os monumentos nacionais passam assim a ser chamados
de patrimônio, conceito forjado para designar os bens pertencentes
à nação, trazendo consigo a forte conotação que a palavra em si
carrega. Patrimônio no sentido de algo herdado, um bem com valor
de moeda. As antigas manufaturas, cujo valor é o econômico, deveriam
ser preservadas pois geravam lucro à nação. Existia ainda, tendo
sido iniciado àquela época na França, o turismo com enfoque nos
monumentos, o que hoje comumente chamamos de turismo cultural,
trazendo consigo os visitantes estrangeiros que contribuíam para a
arrecadação monetária (POULOT, 2006).
A valorização econômica do patrimônio à época da Revolução
Francesa teve como função arrecadar divisas para financiar a insurreição.
Teve também papel atuante no que se refere à conservação dos bens,
pois os que suscitavam maior poder de arrecadação eram mantidos
intactos, o valor artístico da obra também era levado em consideração.
Contudo um não estava associado ao outro, no que se tratava de
espólios corporificados através de bens imóveis materiais, como no
caso supracitado das manufaturas (CHOAY, 2001).
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O advento da era industrial como processo de transformação
e, também, de degradação do meio ambiente, contribuiu para uma
inversão dos valores atribuídos aos monumentos históricos. A partir
de 1820, temos a afirmação de uma nova mentalidade, responsável
também pelo rompimento com a política da Revolução Francesa. Ao
final do século XIX, podemos observar um grande questionamento,
principalmente na Itália e na Áustria, dos valores e das práticas
referentes ao monumento. Contudo este quadro teórico, e prático,
permanece o mesmo até 1964, ano da assinatura da Carta internacional
sobre a conservação e a restauração dos monumentos e dos sítios –
Carta de Veneza (CHOAY, 2001).
Tanto na França quanto na Grã-Bretanha, a era industrial
contribuiu para a consagração do monumento. Contudo estes dois
países tomaram rumos diferentes no que se refere aos valores atribuídos
aos monumentos. Enquanto na França os valores do monumento
eram determinados pela ideia de progresso, a evolução histórica e a
perspectiva de futuro, a Inglaterra se manteria ligada às suas tradições,
voltada para o passado, tendo o monumento histórico significados
diversos e com mais influência sobre o presente5 (CHOAY, 2001).
Em sua maioria, os franceses se interessavam pelo valor nacional
e histórico, e tendiam a promover uma concepção museológica6 deles,
concebendo o monumento como um precioso objeto concreto que
merecia ser preservado, porém, julgando-o condenado pela ação do
tempo com o passar dos anos. Já para grande parte dos estudiosos
5 “Para eles, os monumentos do passado são necessários à vida do presente...”
(CHOAY, 2001. p.139)
6 “Confrontados com a industrialização, os franceses se interessam essencialmente
pelo valor nacional e histórico dos edifícios antigos e tendem a promover uma
concepção museológica deles.” (CHOAY, 2001. p.138)
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ingleses os monumentos do passado eram necessários à vida no
presente, não como ornamento, nem objeto museológico, mas sim
objetos que deveriam fazer parte do cotidiano.
Em oposição a esta visão inglesa, do monumento como
parte do cotidiano, obtendo assim um valor terreno “de uso”7, os
franceses criticavam determinadas reutilizações, tendendo a favorecer
a museificação como forma de proteção. Criticando o uso através
do argumento de que este é um tipo de vandalismo que arruína o
monumento lentamente (CHOAY, 2001).
Há exemplos tanto na França quanto na Inglaterra a respeito
de posturas conflitantes no que se refere ao valor de uso atribuído aos
monumentos. Vitet (1803-1873), o primeiro inspetor dos monumentos
históricos franceses, era a favor da museografia e elogiava os ingleses
por deixarem suas igrejas vazias, porém na Inglaterra essa visão
do monumento era compartilhada por uma minoria. Já Antoine
Chrysostome, conhecido como Quatremère de Quincy (1755-1849)
opunha-se vigorosamente a esta postura e à transformação do ambiente
em monumento histórico.
A defesa acerca da obsolescência do monumento como forma
de preservação vem de encontro a uma vontade de manutenção de
todas as suas características e, também, atualmente, de salvaguardar o
bem de uma exploração econômica no sentido da espetacularização da
cultura. Pois pensamos que os preservacionistas, como Vitet, entendiam
que o valor de uso contribuiria para a descaracterização do objeto (se
pensarmos num edifício), afinal o uso varia conforme os padrões de
uma época e as adaptações necessárias a alteração e manutenção do
7 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Editora Unesp, 2001. P.160-161
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uso não seriam, posteriormente, facilmente restauradas. Com isso o
bem preservado perderia suas qualidades artísticas e até mesmo, em
alguns casos, históricas ficando assim desvalorizado perante o rol dos
monumentos.
Ainda sobre a ressalva em cultivar o valor de uso do patrimônio
cultural, essa se fundamentaria no receio da mistura entre a natureza
simbólica do bem e a questão econômica que o permeia. Contudo
pensamos que, no âmbito da preservação e, também, da conservação
do patrimônio, estas duas dimensões sempre estarão presentes, porém
a forma de utilização deste bem é que vai demonstrar se este se tornou
uma mercadoria ou não.
No final do século XIX, Karl Marx, em seu livro O Capital,
analisando a mercadoria8 afirma que, a utilidade desta a transforma
num valor de uso, sendo esta utilidade determinada pelas propriedades
inerentes à mercadoria e não existindo sem a mesma. Expõe ainda
que o valor de uso só se realiza pelo uso ou consumo. Sendo assim,
a utilidade constitui o valor de uso, vinculando-se como tal às
propriedades físicas do objeto.
No capitalismo, o valor de uso é uma característica da
mercadoria demonstrando que essa pode ser trocada por outras. Então
se o patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, depende das
trocas, sendo este o modo que os indivíduos desenvolveram para viver
em sociedade, podemos dizer que o valor de uso se constitui numa das
premissas para a manutenção do bem cultural e não que este valor atua
como agente da mercantilização do patrimônio.
8 “A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas
propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem
delas, provenham do estômago ou da fantasia”. (MARX, 2013. p. 41)
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O valor de uso é um dos valores inerentes ao monumento,
desde que este possua condições materiais de utilização, visto que a
falta destas o faz pertencer ao rol das ruínas. Este valor não diminui a
importância do monumento, mas sim agrega valor, pois o uso contribui
para que um edifício possa ser apreciado a partir de seu valor de
antiguidade (RIEGL, 1987).
A utilização como forma de contribuição para a apreciação do
bem tombado pode ser observada na área do patrimônio industrial,
onde a obsolescência é condição para um bem produtivo se transformar
em bem cultural. Há também bons exemplos no campo do patrimônio
ferroviário, onde alguns exemplares mantém o potencial de uso. Como
outra via, existe aquele patrimônio cujo uso é continuado, porém
servindo também como objeto museográfico. Onde a demonstração
do método original de uso faz o papel didático, como é o caso da Casa
da Boia na rua Florêncio de Abreu em São Paulo.
No campo do patrimônio ambiental urbano é mais fácil a
compreensão da total inconveniência de vincular bens culturais a
usos e funções “culturais”. Cidades como Ouro Preto e Paraty, cujo
uso cultural é privilegiado em detrimento do uso cotidiano, perdem
sua razão de ser como cidade, como bem, aquilo que é bom para a
sociedade. Transformam-se num objeto para usufruto de turistas,
ficando esvaziadas de seu sentido mais pleno.
Os valores de uso, como modalidade de valor cultural, devem
ser percebidos como qualidades. De todos os valores são os mais
marginalizados, por serem julgados pouco significativos ou nada
“culturais”. Num mundo onde o imediatismo impera, onde não há
tempo para o usufruto dos locais, onde o ser humano prefere ver
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através de, não existe lugar para o valor pragmático como qualidade
(MENEZES, 1999).
As doutrinas da arte pela arte contribuíram para a cisão entre
arte e economia, a tal ponto, que os artesãos, ao contrário dos artistas,
tentavam manter o equilíbrio entre a forma e a função. Levando alguns
artistas a se concentrarem unicamente no trabalho da forma, para
escapar a ditadura do conteúdo que poderia levar à dominação das
lógicas de mercado (GREFFE, 2015).
Podemos observar essa cisão entre arte e utilidade, quando
um bem, após ser listado como de interesse para preservação, passa
a abrigar outras funções mais “culturais”, que não interfiram ou
agridam seu valor artístico. Pois como já citamos anteriormente, alguns
preservacionistas entendem que, na maioria dos casos referentes a
patrimônio, um bem cultural não deve se utilizar de funções cotidianas
posto que isso o faria ser desvalorizado artisticamente.
Sendo assim, excetuando-se o caso dos museus, a valorização
artística reflete a desvalorização econômica de um bem cultural. Visto
que o uso, o valor de uso colocado aqui em segundo plano, poderia
contribuir tanto para a manutenção do bem dentro do cotidiano
da cidade quanto para gerar fundos monetários de suporte a sua
conservação.
Não podemos negar que a cultura tenha se transformado em
algum gênero de mercadoria. Porém existe uma crença de que algo
especial envolve os produtos culturais e que devemos colocá-los a
parte das mercadorias normais dispensando qualquer ideia que possa
ser concebida a respeito destes produtos gerarem fundos monetários.
Talvez façamos isso por alguma herança histórica que nos ensinou ser a
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arte algo de muito elevado e que jamais deve ser colocado no plano dos
produtos feitos numa fábrica para o consumo de massa (HARVEY,
2006).
Contudo, é inegável o valor econômico de uma catedral,
construída nos primórdios da fundação de uma cidade, e para onde
somente os noivos vindos de famílias abastadas podem realizar seus
casamentos. É improvável que as características históricas e estéticas
desta catedral estejam discriminadas como itens no comprovante fiscal
quando da contratação do casamento. No entanto essas características,
podem ser e, provavelmente são negociadas por meio das práticas de
marketing da indústria de eventos e turismo (ou, pela igreja católica).
Singularidade e particularidade são indispensáveis para a
definição de “qualidades especiais”, retomando o caso da catedral, e
no sistema capitalista estes formam a base para o preço monopolista.
Ou seja, estas duas características distinguem a catedral das demais,
fazendo com esta tenha monopólio no ramo da indústria dos eventos e
do turismo. A isso chamamos de valor econômico, pois se esta catedral
tem uma vantagem em relação as outras do mesmo ramo, ela agrega
um valor aquém daquele que o simples culto religioso a designa. E se
este valor advém de características históricas e estéticas podemos, sim,
dizer que o patrimônio cultural é portador de valor econômico e que
certas adversidades agregam, ou não, valor a determinado bem eleito
(HARVEY, 2006).
Cumpre salientar que a valoração econômica de um bem cultural
nunca será total, dada a vasta gama de valores que sempre estarão
atrelados ao patrimônio cultural. E, também pela própria natureza
subjetiva do valor, o que, certamente, irá influenciar a aferição do valor
econômico. Devemos então admitir que o valor econômico obtido será
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sempre um valor associado ao patrimônio cultural, não representando
a totalidade do valor por este bem agregado.
O valor econômico e o valor de uso estão intrinsicamente
relacionados, desde sua concepção econômica até mesmo quando se
refere aos valores atribuídos ao monumento. Ambos dizem respeito a
materialidade de um objeto e, se pretendemos manter um bem cultural
como objeto ativo em nossa sociedade, devemos prestar mais atenção
a estes valores e trabalhar uma maneira de mantê-los agregados quando
da preservação de um patrimônio histórico e cultural.

4 CONSERVAÇÃO
A não conservação de um bem cultural incorre em prejuízo
não somente ao proprietário do imóvel, no caso desse bem ser de
propriedade privada, mas de toda população. Visto que a falta de
conservação consiste, também, em uma lesão aos interesses imateriais
associados ao bem, que, no âmbito da economia corresponde ao
valor de existência. A definição dos valores, o contexto, a dimensão
conceitual e sua função socioeconômica é o novo modo adotado para a
conservação do patrimônio histórico e cultural, sem esquecer da análise
de sua forma e ideia. Pois a diversidade encontrada no mundo atual
é baseada em uma sociedade de várias faces através de uma enorme
riqueza cultural.
A interpretação dos valores inerentes a um bem em seu processo
de conservação é de suma importância, visto que medimos o valor
de um monumento por sua proximidade às exigências do presente e
estas variam constantemente de um momento a outro e de um sujeito a
outro. Sendo assim a conservação dos monumentos há de contar com
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um valor de certo modo prático, do momento, e este exige uma maior
atenção (RIEGL, 1987).
Na teoria brandiana, o valor de uso, tratado como função,
está diretamente relacionado com o sentido da restauração e com o
reconhecimento da obra de arte. O conceito de uso está relacionado
com a artisticidade da obra e é isso que irá diferenciar o restauro de
uma obra de uma intervenção comum, onde a única prioridade é o
restabelecimento da funcionalidade (BRANDI, 2013).
Pontuamos ainda que, o trabalho de restauro só será iniciado
a partir do reconhecimento do produto especial da atividade
humana, a que se dá o nome de obra de arte, pela sociedade. E é
através da consciência que este reconhecimento será realizado, e
toda vez será efetuado por um indivíduo singular num momento
singular e sempre levando em consideração a sua percepção do
presente (BRANDI, 2013).
É interessante ressaltar que o termo obra de arte é utilizado
como sinônimo de produto especial da atividade humana na teoria
brandiana, algo que interpretamos como o reconhecimento de que
existiu trabalho ao ser efetuada a obra. E se existiu trabalho, segundo
a teoria econômica, podemos atribuir um valor, nesse caso um valor
econômico. Posto que, enquanto valor, a medida da característica
da troca da mercadoria é determinada por ela mesma (isto é, pela
quantidade de trabalho nela contido).
A ideia de atribuir valor econômico a uma obra de conservação
para provar que a mesma não tem só custos, mas também benefícios, não
é nova. Contudo normalmente só é determinado o custo da percepção
recreativa e a quantidade de emprego que ela poderá promover. Porém
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este tipo de estudo sempre leva em consideração edifícios públicos,
tidos como bens culturais, em detrimento de pequenas propriedades
também objeto de preservação.
Enquanto falamos de valorização econômica do patrimônio
histórico e cultural, jamais queremos dizer que este deveria se submeter
às regras de mercado. Mas sim que há uma dimensão econômica que
deve ser considerada, como no caso de uma obra de restauro, onde
a dimensão econômica é perceptível no custo da mão-de-obra a ser
empregada bem como nos materiais a serem utilizados (GREFFE,
2003).
A conservação de um bem preservado tem um preço para a
sociedade e, no caso dos imóveis privados, para os proprietários. O
trabalho a ser realizado, por mais artístico que seja, tem um valor
econômico agregado, visto que os valores se referem a necessidades e
não existem necessidades “puras”, imunes a interesses e contingências.
Pensamos que uma das formas de pagar o trabalho de conservação
é através da manutenção do uso, como no caso de fábricas, hospitais
entre outros, pois um local vazio não contribui para a cidade nem para
a sociedade (GREFFE, 2003).
Compreendemos que toda ação de conservação é ditada pela
atribuição de valor, num dado contexto social, com determinados
recursos disponíveis e escolhas. Neste contexto, o valor de uso e o valor
econômico são apenas dois nesta constelação de valores. A questão do
uso das edificações entendidas como bem cultural deverá ser abordada
sob perspectiva interna à disciplina de restauro, já a questão econômica
deverá ser analisada sob o ângulo do desenvolvimento sustentável e das
políticas públicas (CAMARGO; RODRIGUES, 2010).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme apresentado, a questão dos valores está atrelada
a diversas discussões teóricas no campo do patrimônio histórico
e cultural. Com efeito, a conservação de um bem cultural está
relacionada a diversos aspectos culturais, sociais, políticos, urbanísticos
e econômicos, dos quais derivam os valores de uso e econômico.
É necessária a avaliação de todas estas instancias para uma efetiva
preservação dos bens de valor cultural.
Assim, conforme o valor econômico e o valor de uso são
reconhecidos como valores primordiais inerentes ao patrimônio,
estes devem ser avaliados na medida em que possam trazer mais
contribuição ao campo da conservação patrimonial. Porém, o grande
desafio se constitui em incorporar as necessidades da população com o
patrimônio edificado. Essa efetiva valorização do patrimônio histórico
e cultural deve ser entendida de modo integrado, através de incentivos
concedidos pelo Estado aos imóveis tombados, do reconhecimento e
utilização pela população, para que se realize sua efetiva preservação.
Este artigo pretendeu refletir a questão dos valores econômico
e de uso do patrimônio histórico e cultural, reflexão esta que se faz
necessária no contexto da contemporaneidade. Pois, o fato de tombar
um bem, preservar, sem intentar pensar qual será sua destinação,
seu custo e seus benefícios para a sociedade, é um fato que deve
ser repensado. Preserva-se para que as gerações futuras tenham
conhecimento do passado, mas não se conserva, não se pensa em um
projeto de inserção deste patrimônio no mundo atual, valorizando-o
tanto no sentido artístico quanto econômico.
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Capítulo 35
Genealogia da Habitação, a Construção de um Roteiro
Erica Matsuda 1;
Humberto Yamaki 2

1 Introdução
A genealogia tradicional tem por objetivo encontrar a origem
de um indivíduo ou família através da análise de evolução de sua
história. Segue uma linha cronológica para se descobrir os antepassados
e ramificações. Levam a outros caminhos de gerações. A genealogia
familiar comumente é organizada em diagrama, a conhecida “árvore
genealógica”, que mapeia os indivíduos através dos graus de parentesco,
vínculos antepassados ou descendentes.
Casa, moradia, lar, domicílio, residência, edificação, habitação,
são várias as palavras que tratam do tema “abrigo”. A genealogia
da habitação “pega emprestado” da genealogia familiar os termos e
métodos. Nesta hora a casa é o sujeito e seus antepassados são suas
fases de reformas, seus desmembramentos de lotes, glebas. Sendo
assim, o traçado genealógico de uma casa leva ao princípio de formação
de uma cidade. A sua árvore genealógica pode revelar os caminhos da
evolução urbana.

1 Estudante de Graduação do curso de Arquitetura & Urbanismo da Universidade
Estadual de Londrina; e-mail: matsuda.a.erica@gmail.com
2 Coordenador do LabPaisagem CTU/UEL e Professor do curso de graduação
de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Estadual de Londrina; e-mail: yamaki@ymail.com

683

Como estudo antropológico e arquitetônico, a genealogia
habitacional se depara entre dois polos: os fatos históricos e os fatos
arquitetônicos. Esta combinação de fatos tem como resultado as
singularidades construtivas e o surgimento de tipologias arquitetônicas,
segundo as modificações culturais e sociais. A linha do tempo de uma
casa inevitavelmente se entrelaça com a genealogia familiar de quem
a habita, e deste estudo pretende-se criar um roteiro de elaboração de
currículo da moradia. O morador é convidado a desvendar as “raízes”
de sua residência através de sua memória, percepções e exercícios de
investigação, para além dos domínios de sua família, e ter a participação
ativa na construção da árvore genealógica da habitação.
A genealogia da moradia permite reconhecer a relação da casa
(edificação) com a maneira de viver de cada época. Reconhecer o
“morar a casa” permite ampliar o foco para o lote, quarteirão, bairro e a
cidade e, ao mesmo tempo em que expande no âmbito macro, permite
a descoberta do morador quanto ao seu próprio autoconhecimento.

2 PANORAMA DA GENEALOGIA DA HABITAÇÃO
São inúmeros os estudos sobre genealogia da habitação.
Neste Artigo serão abordados alguns estudos de caso internacionais
e brasileiros para se alcançar uma visão ampla do tema. Em vista
da frágil memória das cidades brasileiras, procuram-se pesquisas
que fortaleçam o caminho do presente estudo e que confirmem as
diretrizes a serem levantadas na elaboração de um roteiro nacional.
No cenário internacional serão mencionados casos japoneses, ingleses
e estadunidenses; e no Brasil serão citados os autores Carlos Lemos,
Humberto Yamaki, Deise Uehara e Adriana Aoki, que iniciaram o
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traçado genealógico da moradia brasileira e alçaram a necessidade do
estudo e registro da história da habitação e os fenômenos antropológicos
de sua ocupação.

2.1 Japão: Yanagita (1942), Morse (1885)
O estudioso Kunio Yanagita (1875-1962), considerado o pai do
folclore nativo japonês, em seu livro “Nihon Minzokugaku Nyumon”
(Princípios de Antropologia), de 1942, apresenta um extenso questionário
a ser aplicado na moradia rural japonesa e seu entorno. Seu objetivo é
compreender, não apenas questões materiais quanto à construção, mas
também a relação do morador com a casa, os costumes de uso como
o posicionamento de cômodos e móveis, relevância de ambientes,
hierarquias de espaços, pessoas e objetos dentro da casa, preferências
de espécies vegetais para o jardim, as tradições de acesso ao interior
da casa, fluxos dos moradores, manifestações de crenças, presença de
oratórios, santos, etc. Uma curiosidade do questionário é quanto ao
nome pessoal dado aos cômodos e lugares, o que se deve a ligação da
cultura japonesa à religião xintoísta, em que, pela crença da existência
de deuses responsáveis a diversas forças como montanha, água, árvores,
rochas, entre outras, a relação do morador com os objetos de trabalho,
objetos que armazenam água e alimento etc. é de ordem sagrada, uma
vez que se acredita que existem deuses específicos que guardam estes
objetos, ambientes e elementos. Este fato leva a nomeação dos lugares
de maneira pessoal e explica a diferença cultural da relação do morador
com os ambientes, através da crença. Este método de inventário não
revela somente um estudo de técnicas construtivas arquitetônicas,
mas as tradições antropológicas quanto à moradia e sua ocupação, um
roteiro amplo e tradutor da cultura japonesa.
685

Ao se pensar no Brasil, esta nomeação pessoal de ambientes
da casa, se dá como, por exemplo: “quarto dos pais”, “quarto da
bagunça”, “quarto de ferramentas”, os lugares em que se abrigam as
funções específicas de indivíduos, e salas de estar, jantar, quarto de
empregada, despensa etc.
Outra publicação é o “Japanese Homes and Their Surroundings”
(Moradia japonesa e seu entorno), livro-caderno de viagens de Edward
S. Morse. O pesquisador e explorador norte americano, nascido
em Portland, realizou viagem ao Japão construindo um registro da
tradicional cultura japonesa sobre a arquitetura domiciliar e vilarejos.
Para isto, Morse se utilizou das habilidades em desenho para ilustrar
seu trabalho e descrever a cultura japonesa. A potencialidade gráfica
agregou ao estudo a veracidade dos registros que não se bastariam a
descrições verbais, ainda que em riqueza de detalhes.
Yanagida e Morse realizaram uma catalogação de aspectos da
arquitetura japonesa e de como os moradores se apropriam dos espaços
dando significados, cada um com sua metodologia de captura e registro
da evolução da moradia e identificação da cultura no habitar.

2.2 Inglaterra: The Heritage List
Na Inglaterra a genealogia da habitação possui grande
importância e o tratamento que assim recebe é um relevante modelo
para se estudar a metodologia genealógica.
A questão inglesa da memória dos lugares já se tornou
ferramenta de preservação da história da cidade e catalogação de lugares
a serem divulgados e acessados mais facilmente. O “Historic England”
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é um órgão público que cuida da história da Inglaterra na defesa e
proteção de lugares históricos auxiliando as pessoas a compreenderem
e valorizarem a história de maneira participativa. Este órgão realiza
uma listagem de edifícios e lugares históricos: “The Heritage List” com
quase 400.000 entradas. Na Inglaterra, 99% das pessoas vivem dentro
de uma milha de um prédio ou lugar listado. A partir do momento
em que um edifício ou lugar é listado através da plataforma online
https://historicengland.org.uk, quaisquer pessoas que vivenciaram o
lugar listado podem contribuir com elementos de registro, fotos (novas
ou antigas), eventos históricos, histórias sociais, informações sobre
arquitetura ou arqueologia. Este órgão público é uma ferramenta de
preservação do patrimônio cultural inglês e orienta, em formatação
em site digital, uma metodologia de aplicação do currículo da moradia,
paisagem e patrimônio que se objetiva desenvolver para o cenário
brasileiro.
Outro site que trata da genealogia da casa é o da “Oxford
County Council” que permite pesquisar:
• História da família
• História da casa (House History)
• História local
• As guerras mundiais
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Imagem 1 ─ Página virtual Oxfordshire County Council

Fonte: Site da Oxfordshire. <https://www.oxfordshire.gov.uk/cms/content/
house-history>.
Acesso em julho de 2017.

Quanto à história da casa, o site mostra um “passo a passo” a
seguir demonstrado:
a) História da casa
“Seja a sua casa atual ou mais antiga, há muito a ser descoberto”.
Nesta seção são levantadas indagações comuns quanto à
história da casa:
• Quantos anos tem a minha casa?
• Quando foi construída e por quem?
• Quem viveu aqui antes de mim?
• Minha casa foi utilizada para algo diferente no passado?
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• Quais grandes reformas ou ampliações foram feitas?
b) Onde começar
O melhor lugar para começar é a própria casa.
• Atente-se às dimensões, materiais de construção, características
de implantação, ornamentação etc.
• Converse com seus vizinhos, eles podem trazer algumas pistas.
c) Traçar ocupantes do edifício
Um método alternativo é traçar a história através dos seus
ocupantes.
d) Utilizando mapas
Mapas cadastrais é uma boa ferramenta para identificar a
existência da casa em datas específicas.
e) Outras fontes
Inventários, arquivos de igrejas e escolas, podem também ser
arquivos chaves para se encontrar informações históricas.
Grande parte dos itens apresenta ferramentas de buscas de
informações no âmbito específico para o contexto inglês, onde a história
possui um valor cultural diferente do brasileiro. Há tradição e, portanto,
cuidados tomados quanto à preservação patrimonial desde longa data.
São citadas fontes de busca de informações como, banco de dados de
fotografias, a “Heritage List” anteriormente tratada neste estudo, lista
de chefes de família que pagaram imposto sobre o território e foram
eleitos para votar nas eleições do condado etc.
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Os encaminhamentos de Oxfordshire County Council são
precisos na indicação das ferramentas inglesas existentes que guardam
a memória da Inglaterra. Neste site, o arranjo de passos de investigação
conduz o pesquisador a traçar a genealogia de sua casa.
O modelo inglês de genealogia pode ser considerado bem
servido de materiais que possibilitam o encontro com diversos tipos de
registros históricos, essa variedade de informações foi um produto do
sistema senhorial que se desenvolveu na Inglaterra desde a conquista
Normanda. Segundo dados de Barrat, cada mansão possuía um
Senhor que realizava sessões judiciais em uma base regular que gerava
documentos relativos à posse da terra (listas de arrendamento, aluguéis,
pesquisas, mapas e documentos imobiliários). Assim podemos justificar
a gama de arquivos ingleses que facilitam o trabalho da genealogia.

2.3 Estados Unidos: Genealogy of Home
Nos Estados Unidos, a genealogia da moradia também é uma
ferramenta de preservação patrimonial. O site americano https://
www.thoughtco.com é um portal de navegação online sobre a história
em diversos aspectos, sendo um deles a genealogia. E a genealogia
residencial nesta plataforma online é orientada através de um artigo que
convida o leitor a se questionar sobre sua moradia e orienta a construção
da genealogia de sua casa através de um roteiro investigatório. Para
iniciar o inventário de sua casa propõe quatro etapas:
1. Conheça sua casa;
2. “Chain of tittle search” (pesquisa de conjunto de títulos de
propriedade);
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3. Configuração de registros e endereços;
4 Investigação de proprietários.
A primeira etapa desafia o indivíduo a buscar pistas na sua
memória e no reconhecimento da casa e do entorno por atividades
de percepção de lugar, como anotações sobre materiais utilizados
na construção características da edificação que possam ajudar a
identificar uma tipologia, caminhadas na vizinhança para notar
aspectos aparentemente óbvios - mas que somente quando observados
atentamente conseguem traduzir o entorno - como ruas, avenidas,
caminhos, árvores, muros, grades, edifícios que podem ser semelhantes,
conversa com parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa que possa
saber algo sobre a casa.
A segunda etapa: pesquisa de conjunto de títulos trata da
busca de documentos legais da residência que revelem o histórico
dos proprietários.
A configuração de registros e endereços, terceira etapa, é a
procura de documentos baseados no endereço da moradia: registros
de propriedade, utilidade, seguro, mapas, fotografias, plantas
arquitetônicas etc.
E como quarta etapa, a investigação dos proprietários, uma
vez explorados os registros históricos da residência, propõem-se o
rastreio dos proprietários, e esta pesquisa genealógica familiar pode
contribuir a preencher as lacunas do inventário da moradia. Cita
algumas fontes básicas para rastrear os proprietários da casa: lista
telefônica, registro do censo, de igrejas, nascimento, casamento e
morte, jornais e obituários. As pessoas que viveram na casa podem
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dar informações que nunca serão encontrados em registros públicos,
além de possuir fotos antigas da casa.
O foco do estudo é muito bem colocado no termo “Genealogy
of home”, que analisa o fenômeno do morar, as histórias que surgem a
partir da apropriação da moradia pelo morador.

2.4 Brasil
No Brasil existem várias pesquisas sobre currículos
habitacionais que investigam moradias que traduzem certo tipo de
morar e suas modificações ao longo do tempo, como os estudos de
Luis Saia e de Carlos Lemos (1976) a respeito de casas paulistas; e os
estudos de Yamaki (1985), Uehara (1995) e Aoki (2007) que constituem
um conjunto de pesquisas de curriculum habitacional de famílias
imigrantes japonesas, que possibilita a identificação de casa tipo a cada
fase da colonização, diferenças de técnicas regionais e programas. A
seguir serão apresentados autores e seus respectivos estudos.
Lemos, assim, buscou com um olhar antropológico realizar
um estudo histórico sobre a evolução formal da casa popular
paulistana. O levantamento e estudo das casas populares fez entender
o posicionamento dos cômodos, a localização da cozinha como
“puxado”, por exemplo. O estudo genealógico não pretende desbravar
a mesma metodologia de pesquisa de Lemos. Entretanto, assim como
ele o fez, buscará entender questões da cultura habitacional.
Em 1986, Yamaki realizou pesquisa financiada pela The Toyota
Foundation, baseada em trabalho de campo, em antigas áreas de
colonização de imigrantes japoneses no Brasil. Seus estudos tratam de
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tipologia, sequência de tipos conforme o período de colonização, e
do aspecto genealógico, quando investiga casas construídas por uma
família num mesmo lote.
O seu trabalho de campo mais detalhado foi realizado em Registro
– SP, Assaí – PR e Suzano – SP. O foco do estudo foi o levantamento
de tipologias de habitação conforme a forma e as fases de colonização.
O município de Registro foi o primeiro assentamento planejado para a
instalação de imigrantes japoneses e Assaí, o último, enquanto Suzano
marcou assentamento espontâneo. Em cada assentamento foram
identificadas moradias em seções vizinhas, permitindo a caracterização
conforme os módulos de planejamento. Além de registro de imagens,
foram realizadas medições com inclusão de mobiliários e uso de cada
aposento. A partir de entrevistas com moradores foram resgatadas
imagens históricas e plantas baixas das casas iniciais, seguintes e atuais.
Deste modo foram levantados currículos habitacionais de origem
japonesa em área rural e alguns casos em área urbana.
Do levantamento bibliográfico realizado por Yamaki, desde a
década de 1980, resultou o livro “Lições de Arquitetura – Manuais e
Recomendações aos Imigrantes japoneses nas décadas de 1920-30”
(YAMAKI, 2009). Trata de textos em japonês, relacionados à habitação
imigrante e seus modelos, publicados nas décadas de 1910 a 1930 em
Relatórios de Governo e livretos de Companhias de Colonização no
Brasil e Japão.
O trabalho de Deise Uehara, realizado em 1995, levanta, analisa
e detalha as casas de dez famílias na cidade de Assaí – PR. Faz uma
retomada do trabalho de YAMAKI (1985), acrescentando quadros que
possibilitam o estudo da evolução das moradias de uma mesma família.
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Assim como o estudo de UEHARA (1995), a pesquisa de
Adriana Tiemi Aoki de 2007, a respeito de paisagem de Registro – SP
retoma as casas levantadas por Yamaki, em 1985, e inclui algumas outras
relevantes. Além de prosseguir com o estudo de currículo habitacional,
realiza estudo preliminar de componentes da paisagem de Registro e de
áreas de colonização japonesa.
Ainda no território nacional existe a ASBRAP – Associação
Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. Uma associação
composta por membros de vários Estados, e tem como um dos
objetivos o estudo de genealogia e ciências correlatas.

3 O DESAFIO DA GENEALOGIA DA HABITAÇÃO NO
BRASIL E ALGUMAS CONCLUSÕES
No Brasil o acesso aos documentos cadastrais residenciais é
dificultoso, muitas vezes o proprietário não possui o projeto arquitetônico
de sua residência e o arquivamento de projetos na prefeitura não possui
ordenação em sistema de arranjo. Deste modo, a somatória do descaso
aos registros antigos e a introdução de novas técnicas de arquivamento,
não contempla a salvaguarda de materiais físicos de antigos projetos
carentes de cuidados no manuseio, e raramente se dão ao trabalho de
digitalizar as pranchas arquitetônicas.
Este alheamento comum do serviço público com as plantas
cadastrais de habitação, juntamente aos casos em que o construtor
não passa pela fase de projeto, deixa a história da habitação comum,
muitas vezes, apenas na guarda da memória individual dos moradores,
arquitetos e construtores – registro sensível e frágil. Para além da planta
arquitetônica esta pesquisa visa resgatar também aquilo que está nas
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atmosferas dos lugares criados, o como morar e os significados dos
espaços de cada época.
A elaboração de um roteiro genealógico pretende disponibilizar
um método de investigação arquitetônica e consequente arquivo
histórico patrimonial arquitetônico antropológico. Posteriormente,
este material, uma vez levantado e organizado, poderá também servir
de matéria prima para outras pesquisas.
A história arquitetônica não é apenas a que contempla as grandes
obras ou as que marcam uma tipologia ou técnica construtiva antiga, é
também parte ativa da narrativa as construções comuns – aquelas que
criam o contexto e muitas vezes não atrai um olhar desatento. Aqui
elas são protagonistas, as residências comuns contam a história das
comunidades e identidade local – onde e como vivemos, por isso é
também fundamental a preservação de suas histórias.

4 CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO – UM PROCESSO:
ESTUDO DE CASO

4.1 Eu e as Heranças
Início este Artigo contando minha experiência que expande
o âmbito individual por ter envolvido meus pais, vizinhos, amigos e
frequentadores de minha casa.
Na elaboração do Roteiro da Genealogia da Habitação, passei
por várias práticas sobre a minha própria moradia. Propus à minha irmã
a desenhar de memória a planta baixa da configuração antiga de nossa
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casa. Ao mesmo tempo desenhei também a planta de memória. Foram
elucidações de espaços, junto à epifanias construtivas – pensamentos de
encontro de pilares, limite da varanda, ambientes tornaram-se menores
que aparentemente eu guardava em lembranças de vivência.
Perguntei informações aos meus pais, o seguinte croqui é de
autoria de meu pai, ilustração do uso e ocupação do entorno à nossa
casa:
Croqui 2 ─ Página virtual Oxfordshire County Council

Fonte: Matsuda, C.O. 2017

É preciso entender a importância do exercício de desenho
da planta baixa principalmente pelo fato da falha no arquivamento
da planta baixa arquitetônica original. Então, a partir das plantas de
memória e das informações de transformação da casa elaborei mapas
de uso e ocupação para melhor entender as alterações no tempo:
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Mapa 3 ─ Uso e Ocupação - Família O. à Família M.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Realizei desenhos da antiga fachada, que hoje abriga um salão
de beleza. E ao desenhar a testada do salão (ex-casa) e os dois vizinhos
ao lado esquerdo, percebi que a residência Yasunaga possuía elementos
muito parecidos com a minha casa. Varanda com cobertura em laje,
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garagem ao lado direito do lote, corredor estreito e descoberto ao
lado esquerdo, canteiros retangulares no jardim frontal. Além disso,
identifiquei a presença de espécimes de dracena nos dois vizinhos,
planta que me trazia muita lembrança da minha casa, pois compunha
um vaso que ficava ao lado da antiga piscina.
Croqui 4 ─ Croqui fachadas

Fonte: Elabora pela autora, 2017.
Croqui 5 ─ Croqui fachadas vizinhas e vegetação

Fonte: Elaborada pela autora, 2017.
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O exercício do desenho das fachadas do entorno me causou
um reconhecimento da minha casa no contexto da rua/bairro e, assim,
comprovo o sentimento de pertencimento da habitação no quarteirão,
como parte integrante e comunicativa com a cidade.
Além do reestabelecimento do olhar do indivíduo quanto a sua
moradia em relação com o entorno, o Roteiro poderá trazer à tona
os vínculos afetivos com sua habitação. Ao propor que o morador
observe detalhes da “casca-residência”, objetiva-se a rememoração de
lembranças e significados do habitar, das histórias que ele traz consigo,
experiências o que compõem, mas que nem sempre são claras na
vivência.
Com o despertar da nitidez da relação morador-habitação, há
de se enxergar uma nova perspectiva de indivíduos atuantes na cidade.
Pois, quem olha para o passado tem o cuidado com o presente e futuro.
4.1 Pontos de partida a um Roteiro – Plataforma Digital
Seguindo inicialmente o modelo inglês, a Genealogia da
Habitação será veiculada em plataforma digital mediante website. Este
formato de via eletrônica foi escolhido visando a acessibilidade às
informações contemporâneas.
A página de internet da Genealogia da Habitação irá apresentar
ao leitor/pesquisador o que é a genealogia habitacional e qual sua
importância. Haverá caminhos indicados por links atraídos por pequenos
textos e imagens intuitivas, em que cada qual abrirá em nova página
virtual, cabendo os temas: “Panorama internacional da Genealogia
Habitacional”, “Estudos brasileiros de currículum habitacional”, “O
desafio da genealogia habitacional no Brasil”, “Exemplo aplicado –
Habitação Família Matsuda”, e “Roteiro da Genealogia Habitacional”,
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este último será a ferramenta chave, um roteiro-manual que cadastrará
a genealogia da habitação do morador-leitor-roteirista-pesquisador,
com a preocupação de intuí-lo a uma reflexão sobre o morar, sobre o
bairro e cidade, e o que o exercício da genealogia produz quanto papel
social. Para as pessoas que desejarem aplicar o roteiro de genealogia
habitacional de modo mais íntimo, haverá a possibilidade de se receber
uma cartilha, com o mesmo conteúdo do website, em sua residência.
O Roteiro da Genealogia Habitacional é o fruto materializado
deste estudo. Os exemplos metodológicos aqui expostos são grande
fonte teórica para a elaboração do Roteiro brasileiro. As questões
presentes no Roteiro têm a preocupação de situar o morador na
atividade, de informá-lo o motivo de cada resposta, o que irá apreender
de cada aspecto presente no Roteiro. Qual a importância de realizar
a genealogia de sua habitação? Qual a contribuição da história de sua
habitação para a sociedade? As conversas e entrevistas com vizinhos,
amigos e frequentadores da casa parece um exercício muitas vezes
incômodo, mas pode significar novas relações humanas e descobertas
únicas sobre sua habitação. O caráter do entorno identificado pelo
morador ativa um olhar mais atento com seu bairro e cidade, assim
como perceber o limite entre a rua e sua casa o coloca numa reflexão
intrigante sobre espaço público e privado. A observação dos jardins e
pomares elucida a importância das áreas verdes no espaço urbano, além
de reconectar o homem aos elementos naturais. O entendimento sobre
os motivos de implantação da casa no terreno reconecta o homem no
papel de construtor, ator da modificação da natureza para a função da
habitação, o empoderamento construtivo do controle de iluminação,
sombreamento e ventilação naturais.
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A linguagem utilizada para o Roteiro procurará entremear duas
vertentes: arquitetônica e simples, ao se destinar a pesquisadores com
formações especializadas na área e aos investigadores cotidianos de
suas próprias histórias.

5 CONCLUSÃO
A genealogia da habitação é importante ferramenta para a
redescoberta de detalhes de nossas vivências e a relação com as casas
que habitamos.
A investigação sobre sites de genealogia no exterior evidencia
a existência de uma sistemática possível graças a um rico material
documental histórico.
Numa realidade adversa, onde são escassos os materiais
iconográficos (plantas, mapas, fotos) em arquivos, a genealogia proposta
depende bastante da memória de cada um. São resgatadas através de
uma detalhada ficha e possibilidade de desenhos de plantas e croquis.
O Roteiro Preliminar da Genealogia da Habitação deve ser
ainda desenvolvido através de estudos de caso e entrevistas, visando
aprimorar a obtenção e catalogação de dados.
A genealogia da habitação mexe com sentimentos, saudades e
lembranças, revira “fantasmas” de cada época, os rastros que deixamos
a cada momento. Mas, acima de tudo, trata de fragmentos e detalhes
de memórias vivenciadas. Permite reconstituir, resgatar, lá na frente, a
“alma” dos lugares.
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Assim, o roteiro poderá contribuir a um melhor morar, um
melhor projetar a casa e a cidade.
Finalmente, vale ressaltar que este trabalho foi desenvolvido
como pesquisa preliminar para o TFGI do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina PR.
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