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Resumo 

 

 

 

  O trabalho apresentado faz uma reflexão sobre o tema materiais 

de demolição, realizando um levantamento histórico e legal sobre a proteção 

de elementos arquitetônicos isolados. Analisa o uso comercial como hipótese 

de origem da descaracterização, principalmente por subtração de esquadrias 

originais e alteração das características morfotipológicas. Utiliza como objeto 

de estudo os imóveis inventariados da Rua Quinze de Novembro, no trecho 

entre as ruas Mal. Floriano e Av. Bento Gonçalves. Como conclusão, confirma a 

hipótese do uso comercial figurar como um dos agentes descaracterizadores, 

permitindo indiretamente o comércio livre dos bens retirados. 

 

Palavras chave: Materiais de demolição, descaracterização, bens patrimoniais. 
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Introdução 

Partes e apartes de um todo 

 

 

 

Já na infância as casas antigas, com seu alto pé-direito e suas 

grandes portas, me chamavam a atenção. Morei em uma casa assim e ainda 

lembro com nostalgia da bela porta principal, com sua riqueza de detalhes 

entalhados na madeira. Tratava-se de uma verdadeira obra de arte. A casa foi 

demolida para dar lugar a uma nova edificação. A porta, não sei dizer qual foi 

o seu destino. Durante o período em que fui estudante de arquitetura e 

urbanismo, a questão do patrimônio histórico e cultural ficou adormecida, até 
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reaparecer nos semestres finais, em uma disciplina específica. Após deixar os 

bancos acadêmicos, parti para a atividade profissional na cidade de Piratini, 

conhecida cidade histórica, onde permaneci durante três anos imerso em uma 

ambiente que respirava cultura e história. Após esse período, em Porto Alegre, 

fiz cursos de aperfeiçoamento em patrimônio histórico e convivi diretamente 

com profissionais atuantes nesta área. De volta à Pelotas, já havia um certo 

conhecimento sobre o assunto e a preocupação e o desejo de que questões 

do patrimônio cultural deixassem de pertencer a uma elite e se tornasse um 

tema de domínio popular. De certa forma, atentei-me para um segmento de 

certa popularidade e em franco crescimento e que certamente poderia ser 

incluído e classificado como uma prática que envolve diretamente o 

patrimônio cultural – o comércio de materiais de demolição, em especial as 

portas e janelas. Por interesse pessoal e profissional, procurei me interar sobre a 

situação deste novo mercado. Desta iniciativa resultaram dúvidas e uma certa 

preocupação. A “arquitetura reciclada” como é conhecida, é uma tendência 

que vem ganhando espaço na atualidade. Muitas empresas de demolição e 

escritórios de arquitetura tem se especializado na comercialização e utilização, 

principalmente de portas e janelas antigas. Em contrapartida, não existem 

órgãos fiscalizadores destas atividades e os documentos e leis que regem o 

patrimônio cultural ainda não contemplam claramente tópicos sobre essa nova 

realidade. Fica a dúvida de qual será a carga histórica e cultural que estes bens 

carregam e até que ponto estes significados estão se perdendo. A partir da 
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constatação de que existe realmente um comércio formado com estes objetos, 

resta saber a trajetória por eles percorrida desde o momento que são retirados 

da sua origem, até o momento que são re-utilizados, procurando identificar 

nesse trajeto, todo o tipo de ação à qual o objeto está sujeito, tais como: de 

onde e quem os resgatou, qual a sua história, que patologias apresentava, 

quais técnicas de restauração foram aplicadas, como é feito o marketing 

comercial do objeto, qual o perfil do comprador e seu destino final. Este 

trabalho tem como objetivo verificar os possíveis fatores que propiciaram estas 

atividades. Para isso é necessária uma análise histórica do período áureo da 

cidade de Pelotas, onde se observa principalmente os usos e costumes da 

sociedade e da arquitetura e suas conseqüentes evoluções até os dias atuais e 

principalmente, procurando identificar os agentes causadores das 

descaracterizações que são percebidas principalmente pela subtração de 

portas e janelas e que possivelmente podem ser o núcleo de origem desse 

comércio. 



 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Panorama histórico e legal da proteção do patrimônio cultural 

 

 

 

Para o estudo da história e da legislação sobre patrimônio cultural 

foram utilizadas basicamente duas publicações do IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em uma delas ainda com a sigla 

SPHAN (Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional): “Proteção e 

revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória” de 1980 e “Cartas 

Patrimoniais”, uma organização de todas as Cartas e Recomendações 

Internacionais sobre patrimônio cultural, publicada em 2000. 
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 A proteção do patrimônio histórico e cultural data do século III, 

quando o imperador romano Alexandre, aplicava multas a quem comprasse 

uma casa com a intenção de demoli-la. No Império Romano havia um código 

de posturas que visava à conservação da imagem da cidade. No Império 

Bizantino, no final do século IV, leis proibiam a desfiguração de fachadas e seus 

ornamentos. Após esse período, temos novos registros de proteção no 

renascimento italiano, com ações da igreja, visando à conservação de 

documentos e dos seus prédios. Durante o período barroco, aconteceram 

obras de conservação e reconstrução de castelos e catedrais, na Alemanha e 

Itália. Na Revolução Francesa, houve um decreto que considerava 

propriedade pública todas as antiguidades nacionais. Na Alemanha, no início 

do século XIX foi feita uma resolução de proteção ao patrimônio e no início do 

século XX é promulgada uma lei mais abrangente. 

 

Se observarmos essas iniciativas, percebemos que elas ainda se 

mantêm atuais. Muitas Cartas, Recomendações e Leis propõem os mesmos 

tipos de atitudes em relação ao patrimônio. Desde 1931, com a Carta de 

Atenas, têm sido redigidas, normas de conduta internacionais em relação ao 

patrimônio histórico e cultural. Foram produzidos, aproximadamente, 40 

documentos que registram a evolução do pensamento preservacionista. 
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No Brasil, existem registros de preocupações com o patrimônio 

cultural, desde meados do século XVIII, quando, o então vice-rei do Brasil, D. 

André de Melo e Castro, enviou uma carta ao governador de Pernambuco, Luis 

Pereira Freire de Andrade, com a clara intenção de impedir uma transferência 

de um quartel para um edifício que havia sido construído pelos holandeses, 

como podemos observar no trecho da carta: 

 

Pelo que respeita aos Quartéis que se pretendem mudar 

para o Palácio das duas Torres, obra do Conde Maurício de Nassau, em 

que os Governadores fazem a sua assistência, me lastimo muito que se 

haja de entregar ao uso violento e pouco cuidadoso dos soldados, 

quem em pouco tempo reduzirão aquela fábrica a uma total 

dissolução, mas ainda me lastima mais que, com ela, se arruinará 

também uma memória que mudamente estava recomendando à 

posteridade as ilustres e famosas ações que obraram os Portugueses na 

Restauração dessa Capitania [...] (PROTEÇÃO..., 1980, p 61). 

 

  Após este fato, aconteceram vários episódios isolados onde se 

observam outras tentativas de proteção ao patrimônio, porém todas de 

iniciativa da esfera federal. Em 1924, passam a ter ações vindas dos governos 

estaduais, até que dos trabalhos feitos nessa área, resultou um esboço de 

anteprojeto de lei federal proposto pelo governo mineiro. No entanto as 

medidas propostas, não eram suficientes para a proteção efetiva dos 

monumentos e bens, até que em 1930, José Wanderley de Araújo Pinho faz um 
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novo projeto de lei sobre proteção, uma das principais fontes da legislação 

atual. Finalmente, em 1937 é criado o Decreto-Lei nº 25, iniciativa de Gustavo 

Capanema, Ministro da Educação na época e com texto de Mário de 

Andrade. E novamente o assunto volta à tona na Constituição de 1988 e em 

várias Leis, Instruções Normativas e Decretos, estaduais e municipais. 

 

  Em uma análise mais profunda desses documentos, não há 

observância de tópicos que se relacionem especificamente com materiais de 

construção. Sempre há a necessidade de inseri-los numa reinterpretação do 

conceito de bens culturais. Fica clara a importância da arquitetura como 

elemento de resgate de memória e cultura, porém é sempre vista no seu 

aspecto de monumento, sem a dissecação de seus vários elementos 

agregados e de tanto valor histórico e cultural. Para que o valor cultural de um 

bem seja reconhecido, é necessário que se enquadre no que está escrito no 

art. 1º do Decreto – Lei nº 25, que, em poucas palavras diz que o bem deve ser 

excepcional ou exemplar no contexto da cultura brasileira. Interessante 

salientar que nossas leis de proteção vêm desde 1937, sem praticamente sofrer 

nenhuma alteração, fato este que atesta a sua defasagem em certos 

aspectos.  

 

  De acordo com a Recomendação sobre Propriedade Ilícita (1964) 

é considerado bem cultural aquele bem móvel ou imóvel de importância 



 13

cultural para cada país. Da mesma forma, fala a Recomendação sobre Obras 

Públicas (1968). Em 1994 a Conferência de Nara, vêm reafirmar a atualidade do 

conceito, falando ainda sobre a diversidade cultural e de patrimônio, dizendo 

que cada sociedade tem sua cultura e seus significados e que é de grande 

importância respeitar essa diversidade de tradições. Ainda podemos observar o 

trecho que fala sobre o valor e a autenticidade do bem a ser classificado: 

 

  “Todos os julgamentos sobre atribuição de valores 

conferidos às características culturais de um bem, assim como a 

credibilidade das pesquisas realizada pode diferir de cultura para 

cultura, e mesmo dentro de uma mesma cultura, não sendo, portanto, 

possível basear os julgamentos de valor e autenticidade em critérios 

fixos. Ao contrário, o respeito devido a todas as culturas exige que as 

características de um determinado patrimônio sejam consideradas e 

julgadas nos contextos culturais aos quais pertençam”. (CURY, 2000). 

 

  Encontramos recomendações sobre conservação na Carta de 

Burra (1980), Normas de Quito (1967) e Carta de Atenas (1931). Todas estas 

tratam a conservação como uma série de medidas tomadas para assegurar 

características de significado histórico e cultural, muitas vezes, considerando 

necessárias intervenções restaurativas e preservativas. Observamos na Carta de 

Burra uma especificidade maior no que se refere à interpretação aplicada aos 

materiais componentes do monumento arquitetônico. 
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  As questões relativas à preservação de bens começam a ser 

tratadas a partir de 1974, com a Resolução de São Domingos, onde é 

considerada fundamental a investigação histórica visando reunir o maior 

número de dados sobre o bem em foco. Em 1977, foi redigida a Carta de 

Machu Picchu, onde se observa um direcionamento para questões sociais que 

estão implícitas no bem, conferindo-lhe, além de seu caráter histórico, uma 

importância cultural e social. Também a Carta de Burra (1980) afirma a carga 

de significados culturais existentes em um bem, recomendando a aplicação de 

técnicas preservativas que mantenham as características que lhe conferem o 

significado cultural. 

  O assunto restauração teve uma maior abordagem nas cartas. Em 

1931 na Carta de Atenas, Carta de Veneza em 1964, Carta do Restauro em 

1972, Declaração de Amsterdã em 1975 e na Carta de Burra em 1980. É 

importante salientar que a restauração é sempre vista de maneira muito 

criteriosa, pois se trata de uma intervenção direta no bem. Uma 

recomendação geral, observada em todos os documentos, é que sejam 

mantidas as características históricas e artísticas, portanto, onde há a 

necessidade de uma intervenção de acréscimo, esta deve ser realizada de 

forma que fique visualmente observável o novo material ou tecnologia 

aplicados, conforme analisamos no trecho a seguir: 
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  “Os elementos destinados a substituir as partes faltantes 

devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, 

todavia, das partes originais a fim de que a restauração na falsifique o 

documento de arte e de história”. (CURY, 2000). 

 

 Também recomendam um aprofundado estudo sobre o bem antes 

de efetuar a intervenção restaurativa e salientam a importância de, sempre 

que adequado, continuar o uso dos materiais de construção tradicionais. 

 

  O termo “salvaguarda” caracteriza ações de conservação que 

não impliquem em uma ação direta sobre o bem, conforme observamos na 

Carta do Restauro (1972), porém em 1976, na Recomendação de Nairóbi, 

houve uma nova interpretação do que seria a salvaguarda, considerando esta, 

uma reunião de todas as medidas de intervenção para assegurar a 

conservação, restauração e proteção dos conjuntos históricos e seu entorno. 

 

  Existem recomendações, no que se refere a comércio de 

antiguidades, como se observa na Recomendação de Nova Delhi de 1956, 

porém seria necessário interpretar o sentido de antiguidade, neste caso 

aplicado para o patrimônio arqueológico, tentando uma aplicação para os 

materiais de construção. No Compromisso de Brasília (1970) e no Compromisso 

de Salvador (1971), existem recomendações para a fiscalização do comércio 

de obras de arte e bens móveis de valor cultural. 
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3 

O mundo, Pelotas e a Rua Quinze. 

 
 
 

Notadamente, no século XIX ocorre uma mudança significativa no 

campo das artes, tendo início o que se chamou de “arte pela arte”, 

contrapondo o pensamento de século XVIII, contraditório em sua filosofia que 

oscilava entre o racionalismo e o anti-racionalismo. 

 

  O princípio de arte pura, absolutamente inútil, resulta, 

inicialmente, da oposição do movimento romântico ao período 

revolucionário em geral, e exigir-se que os artistas de devam manter 
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passivos é filho do temor, que assalta a classe governante, de perder a 

sua influência sobre a arte. (...) Agora estabelece-se que a arte não 

deve ser um passatempo frívolo, uma mera exaltação dos nervos, um 

privilégio dos ricos e dos ociosos, mas que é sua função ensinar e 

aperfeiçoar, estimular para a ação e dar um exemplo. A arte deve ser 

pura, verdadeira, inspirada e inspiradora, contribuir para a felicidade do 

público sem distinção e constituir patrimônio de toda a nação. (HAUSER, 

1995). 

 

  O período foi marcado por vários movimentos artísticos – o 

neoclássico (estilo da academia); o romantismo que foi um movimento 

nacionalista que ocorreu no início do século XIX na França; o realismo, o 

impressionismo; o neo-impressionismo; o simbolismo; o art noveau; pós-

impressionismo. Na arquitetura, o período foi marcante pelo desenvolvimento 

tecnológico dos materiais de construção e pelo historicismo eclético.  Tendo 

em vista essa evolução e as necessidades sociais da época, os arquitetos 

procuravam aliar as inovações tecnológicas aos estilos passados (gótico, 

renascentista, bizantino...). Como exemplo disso, temos  construções de Barry 

(Parlamento de Londres), Eduard Van der Nüll e Theophil von Hansen em Viena, 

Richardson nos Estados Unidos e Boileau na França, este último já utilizando o 

ferro como diferencial nas questões estruturais. Conseqüentemente, com o 

tempo, a variedade de possibilidades na arquitetura, rompe a ligação com os 

elementos acadêmicos. 
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  Obviamente, todos os movimentos e fatos ocorridos na Europa, 

influenciavam de forma incisiva a produção artística brasileira. O pensamento 

europeu era, via de regra, modelo de conduta para uma sociedade que 

procurava sua afirmação e cultural. A Missão Francesa confirma esse fato. 

Nesse momento, o Brasil recebe forte influência cultural européia, intensificada 

ainda mais com a chegada de um grupo de artistas franceses (1816) 

encarregado da fundação da Academia de Belas Artes (1826), na qual os 

alunos poderiam aprender as artes e os ofícios artísticos. Os artistas da Missão 

Artística Francesa pintavam, desenhavam, esculpiam e construíam à moda 

européia. Obedeciam ao estilo neoclássico (novo clássico), ou seja, um estilo 

artístico que propunha a volta aos padrões da arte clássica (greco-romana) da 

Antigüidade. 

 

  No final do século XIX e início do século XX a arquitetura era 

esteticamente dominada pelo neoclassicismo, que era a reedição adaptada 

dos estilos clássicos greco-romanos, pelo ecletismo, que era a mistura 

deliberada dos mesmos elementos greco-romanos e também dos 

renascentistas, e por movimentos mais focalizados como o "art nouveau" e o 

"art deco". Muito vinculada às artes, principalmente a escultura, aquela 

arquitetura tinha um processo de produção distanciado do dinamismo e das 

necessidades da nova sociedade industrial. Ao mesmo tempo, as populações 
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das grandes cidades cresciam num ritmo muito mais acelerado, devido às 

melhorias das condições de infra-estrutura e saneamento e ao progresso da 

ciência, aumentando significativamente a expectativa de vida do ser humano. 

Por outro lado, as novas fábricas, que proliferavam, necessitavam de mão de 

obra que morasse relativamente perto do trabalho, devido à precariedade do 

transporte público. A arquitetura daquela época não atendia estas demandas, 

era voltada para a execução de palácios, edifícios administrativos e comerciais 

ou moradias para a burguesia, quase sempre de caráter monumental. 

 

  O uso do termo “ecletismo” como conceito de estilo arquitetônico 

é introduzido pela primeira vez na historia da arte no século XVIII pelo teórico 

alemão Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), para designar uma espécie 

de sincretismo consciente identificado na produção de artistas como os 

Carracci e seus seguidores, em atividade no norte da Itália no final do século 

XVI. Seu projeto artístico caracteriza-se pela junção harmônica das excelências 

de seus predecessores em uma obra singular. Tendo como base as idéias de 

Winckelmann, o termo passa a ser utilizado, nos séculos posteriores, sobretudo 

em sentido pejorativo como sinônimo de falta de personalidade e 

originalidade. No século XX o conceito de ecletismo perde algo da conotação 

negativa que o acompanha desde sua introdução na teoria da arte. Ele é 

usado para indicar fases ou fenômenos sincréticos em culturas de diferentes 
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períodos ou regiões. Desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) tende-se a 

admitir o ecletismo como um procedimento válido na atividade criativa. 

  Enquanto movimento artístico, o ecletismo ocorre na arquitetura 

durante o século XIX. Por volta de 1840 na França, como reação à hegemonia 

do estilo greco-romano, os arquitetos começam a propor a retomada de outros 

modelos históricos como, por exemplo, o gótico e o românico. O principal 

teórico do ecletismo arquitetônico é o francês César Denis Daly (1811-1893), 

que o entende como "o uso livre do passado". Não se trata de uma atitude de 

simples copista, mas da habilidade de combinar as características superiores 

desses estilos, em construções que satisfaçam as demandas da época por todo 

tipo de edificação. Durante a segunda metade daquele século, o ecletismo 

tem forte presença na Europa. O estilo Segundo Império ou Napoleão III na 

França é caracterizado pela realização de importantes edifícios ecléticos, 

como o Teatro Ópera de Paris projetado por Charles Garnier (1825-1898). 

 

  O ecletismo arquitetônico difunde-se também pelas Américas, 

marcando as construções do mundo novo. No Brasil, no período de transição 

para o século XX, o ecletismo é a corrente dominante na arquitetura e nos 

planos de reurbanização das grandes cidades, como o realizado no Rio de 

Janeiro pelo engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913). 
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Sabemos que a cidade de Pelotas foi formada por conseqüência 

das charqueadas e destas atividades, resultava uma grande população na 

região, porém esta, estava dispersa em uma grande área. Este fato tornava 

difíceis as atividades administrativas e religiosas, sendo um dos motivos que 

levou estancieiros e charqueadores a pensar na formação de um núcleo 

urbano. A riqueza que se concentrou em virtude desta atividade e os grandes 

períodos de entressafra, ocasionados pelo inverno rigoroso que impedia a 

produção do charque, ocasionou a construção de casarões e palacetes no 

núcleo que se formava, utilizando a mão de obra escrava que estaria sem 

atividade. Além disso, uniam-se os interesses econômicos e sociais, visto que o 

ambiente das charqueadas era insalubre e desconfortável. Começa nesse 

momento a “vida urbana” em Pelotas, pois nos períodos em que as 

charqueadas não funcionavam, as famílias permaneciam na cidade (ARRIADA, 

1994). No trecho a seguir, podemos observar a forte influência européia sobre 

esta nova sociedade que se formava: 

 

  Mais cinqüenta anos e já funcionavam trinta e cinco 

charqueadas nos arredores da cidade. Abatiam elas, anualmente, 

400.000 reses, quantidade fabulosa para as circunstâncias da época. A 

riqueza que traziam era fantástica, a maior do Estado. A aristocracia que 

nela se fundou, foi e é exclusivista. Ser pelotense vale para o mesmo 

pelotense como uma especialidade; sua terra, ou melhor, sua cidade, é 

o centro de todo o seu ser. Esses milionários pelotenses muitos poderiam 
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ter vivido no Rio ou em Nice ou ainda em Paris; poderiam ter concorrido 

com os fidalgos russos no luxo e na dissipação de Monte Carlo. 

Retornavam, porém, sempre a Pelotas, para aí ficar, onde estava o 

centro do seu sentir e pensar (HARNISCH apud ARRIADA, 1994). 

 

  Com a exportação do charque, muitos produtos eram trazidos das 

viagens, incluindo materiais de construção e obras de arte e decoração, 

elementos que atuavam como forte influência na arquitetura que se formava. 

Neste período, na Europa e também do Brasil,  

 

  [...] o século XIX encontrava o seu próprio estilo e que este 

era o ecletismo. O ecletismo era a cultura arquitetônica própria de uma 

classe burguesa que dava primazia ao conforto, amava o progresso 

(especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as 

novidades, mas rebaixava a produção artística e arquitetônica ao nível 

da moda e do gosto (PATETTA, 1987). 

 

  O ecletismo, no Brasil, foi considerado “a conquista e o acesso à 

cultura internacional” (WEIMER, 1987). O que aconteceu em Pelotas, no período 

de 1870 a 1930, foi o chamado historicismo eclético, conforme os conceitos de 

Weimer (1987), Patetta (1987) e Santos (1997). Justamente nessa época Pelotas 

vivia sua fase de maior desenvolvimento sócio-cultural (MAGALHÃES, 1993), fato 

este que dava condições para que fossem realizados grandes projetos, na sua 
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maioria assinados pelos arquitetos italianos Giussepe Isella, Guglielmo Marcucci, 

Carlo Zanotta e Caetano Casaretto. “O historicismo eclético vai-se 

transformando à medida que se dissemina pelo território nacional, reelaborado 

a cada região, readaptado a cada pólo urbano, submetido a realidades locais 

e aos anseios individuais” (SANTOS, 1997). Devido à presença de arquitetos e 

construtores de várias nacionalidades (italianos, franceses, alemães e ingleses), 

o historicismo eclético pelotense pode ser dividido em dois momentos, o 

primeiro de influência italiana (1870 – 1900) e um segundo momento de 

influência francesa, inglesa e alemã (1900 – 1930). O primeiro período foi 

inspirado na renascença italiana e é exemplificado pelo conjunto arquitetônico 

da Praça Cel. Pedro Osório. É importante lembrar que charqueadores e 

estancieiros sempre se preocupavam em demonstrar seu requinte e 

imponência, sendo que muitas soluções construtivas eram utilizadas com este 

intuito. Conforme o estudo feito por Santos (1997), uma destas evidências eram 

as casas de porão alto, ainda uma herança da hierarquia que existia no estilo 

colonial, onde haviam os sobrados imponentes e as casas térreas. Neste 

momento figuravam as casas de porão alto e as casas com porão. 

 

  O porão alto também contribuiu para que as portas 

principais das residências assumissem grande altura, dado que estas 

preenchiam o espaço compreendido pelo porão, somado ao espaço 

preenchido sobre o corpo da fachada até alcançar a altura das 

janelas, buscando nivelar as vergas de todas as aberturas, 
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harmonizando a composição dos vãos e de seus ornamentos. Estas 

portas davam entrada a um pequeno vestíbulo com paredes ornadas 

por escaiolas ou azulejos e o acesso a uma segunda porta era feito 

através de degraus de mármore (SANTOS, 1997). 

 

  Chevallier (2002), faz uma análise profunda sobre as obras do 

arquiteto José Isella, que pertenceu ao primeiro período do ecletismo em 

Pelotas. Mas observamos somente um trecho onde parece se referir a 

características de portas e janelas: “[...] e o tratamento decorativo das 

aberturas centrais é mais aprimorado. Tudo isso contribui para uma crescente 

expressividade da zona central da fachada”.   

 

  Já no segundo período classificado por Santos (1997), foi onde se 

percebeu a influência francesa, inglesa e alemã. Neste momento surgem 

novidades como os detalhes do Art Noveau, as Villas e o Enxaimel, 

basicamente feitas para a nova elite que se formava com o advento das 

indústrias e que pretendia trazer um pouco da sua terra natal para Pelotas. 

Surgem também as grandes construções destinadas a abrigar os bancos que 

então se instalavam com força total e preferiam o estilo clássico francês. 

 

  Em geral, as construções mantinham uma certa padronização no 

que diz respeito a aberturas, pois tiveram características diferentes da 

arquitetura produzida antes (colonial) e da arquitetura que foi produzida depois 
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(moderna), sendo seus elementos de fácil identificação. Mas em todas as 

bibliografias consultadas, não foram encontradas análises específicas de 

portas, havendo no máximo um pequeno comentário sobre estas. 

 

  A rua Quinze de Novembro, desde sua criação em 1815 figura 

como uma rua de características comerciais. Foi chamada de rua dos 

Canários, porque nela moravam famílias vindas das Ilhas Canárias e que desde 

então se dedicaram ao comércio, caracterizando esse perfil. 

 

Vieram para um recanto deste município em 1789, 48 

casais dessa origem. Receberam terras na região serrana de Pelotas, 

onde cultivaram trigo. Alguns daqueles pioneiros e seus descendentes 

teriam se transferido, a partir de 1835, com o advento da Revolução 

Farroupilha, para o centro da cidade, localizando-se, em número 

significativo, na Rua de São Miguel. Aí teriam começado a se dedicar ao 

comércio e a identificar a própria rua em que moravam. (MAGALHÃES, 

2000) 

 

  Por ter esse perfil comercial, a rua Quinze era muito movimentada, 

fato este que estimulava novos empreendimentos no setor, consolidando-se 

cada vez mais. Haviam comércios em outras regiões da cidade, mas nada 

comparado à rua Quinze. Nela ficavam as grandes casas comerciais e 
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também serviços. Podemos observar claramente sua força como centro de 

referência da cidade nas palavras de Magalhães: 

 

No passado era a Quinze, entre todas as outras, a nossa rua 

principal e mais movimentada. Nela é que ficavam os melhores hotéis e 

livrarias, as confeitarias mais chiques, as grandes casas de moda e o 

melhor comércio em geral. Principal, num certo sentido, continua sendo. 

Hoje, nela ainda se localizam, por exemplo, o Diário Popular, a Livraria 

Mundial e o Café Aquário, três das melhores tradições pelotenses. Mas 

por outro lado o famoso carnaval da Quinze desapareceu para sempre, 

ainda que teime em ficar presente na memória. (MAGALHÃES, 2000) 

 

Ainda reforça o caráter comercial e como principal rua da cidade 

o trecho da tese de Michelon: 

 

Justifica-se a recorrência da imagem dessa rua pela razão 

de sua antigüidade, tendo sido uma das primeiras da freguesia, 

projetada em 1815 e que já em meados do século XIX caracterizava-se 

pelo comércio mais intenso da cidade. No final do século era a rua mais 

movimentada e as lojas que nela se encontravam, como se pode 

verificar pelos anúncios dos jornais da época, vendiam artigos 

especializados, trazidos do estrangeiro ou não, para o público mais 

abastado do local. As livrarias, os estúdios fotográficos, as melhores 

alfaiatarias, casas de tecidos, confeitarias e outros estabelecimentos, 

que poderiam servir como referência distintiva à determinada porção 
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da comunidade, estavam e estiveram por muitas décadas (inclusive as 

que determinam o período desse estudo) localizados na 15 de 

Novembro. (MICHELON, 2001) 

 

  A Rua Quinze de Novembro ainda hoje figura como uma das 

principais ruas comerciais de Pelotas. Entenda-se por comercial o comércio de 

bens e serviços. Logicamente as necessidades mudam no decorrer do tempo e 

a Rua Quinze se adaptou a essas mudanças na medida do possível. Algumas 

adaptações se tornam difíceis em função do seu gabarito viário de pequenas 

dimensões (característico do século XIX) e naturalmente o comércio cresceu e 

se estendeu para as ruas adjacentes, porém, conservando as tradições do 

início da formação da cidade e dos costumes do povo pelotense. 



 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Análises e Resultados 

 

 

 

  A amostra delimitada para a análise deste trabalho resultou de 

alguns fatores já pré-determinados que seriam os fundamentos da investigação. 

Considerando que a pesquisa trata as portas e janelas como bens de valor 

histórico e cultural e que o uso comercial figura como provável hipótese de ser 

o agente descaracterizador e conseqüente responsável pelo comércio desses 

objetos era necessário encontrar dados que além de fornecer informações, 

fossem elementos testemunhais sobre o valor desses bens. 
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  Em função dos condicionantes, resultaram dados específicos sobre 

a história e sobre bens patrimoniais. Procurava-se uma área com perfil 

comercial e imóveis que tivessem valor cultural incontestáveis para que se 

aplicasse a análise. Desse cruzamento de informações, resultou na combinação 

de história e lei. A Rua Quinze de Novembro, como uma das primeiras ruas da 

cidade de Pelotas com perfil comercial, situada no 1º Loteamento urbano e o 

Inventário dos Bens Culturais de Pelotas. Daí, 53 imóveis resultaram como objeto 

de estudo inquestionáveis em seu valor histórico e cultural, integrantes do 

Inventário de Bens Culturais da cidade de Pelotas e localizados no 1º 

loteamento, hoje o trecho compreendido entre as ruas Mal. Floriano e Av. Bento 

Gonçalves. 

 

  Feito o recorte geográfico e temporal, faltava definir que tipo de 

análise melhor se encaixaria para obter as respostas desejadas. Para tal, foi 

usada a metodologia da análise morfotipológica, que é o estudo que identifica 

as características formais (morfologia) e tipológicas dos bens arquitetônicos, ou 

seja, decompondo esse bem em suas várias partes que combinadas o formam.   

Com essa análise foi possível identificar pontos precisos de descaracterização, 

inclusive pela possibilidade que a análise abrange de caracterizar a área em 

um estilo arquitetônico dominante. Também foi observada a relação “cheios e 

vazios” nessas fachadas, onde entende-se por “cheios” a área da fachada 



 30

preenchida por alvenaria ou outro elemento de vedação de paredes. Os 

“vazios” são as áreas de portas e janelas.  

 

  A apresentação da análise consta de fotos de todos os imóveis 

inventariados do trecho em estudo, com as tabelas de análises 

morfotipológicas e seus respectivos diagnósticos: específico para as alterações 

em relação às esquadrias e um diagnóstico geral sobre a situação da fachada. 

Posterior a isso, a análise dos resultados através de gráficos que mostram de 

forma simples as respostas que eram esperadas. 
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Rua Quinze de Novembro, 559 

 

 

 

 
 

 

 

Uso: Serviços 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de revestimento e 

dispositivo publicitário. 
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Rua Quinze de Novembro, 560 

 

 

 
 

 

Uso: Institucional 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 618 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico: Descaracterização profunda - alteração da relação “cheios e 

vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de dispositivo 

publicitário inadequado. 
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Rua Quinze de Novembro, 620 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de dispositivo 

publicitário inadequado. 
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Rua Quinze de Novembro, 660, 664, 664A 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétricas 

Diagnóstico específica: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de toldo 

translúcido. 
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Rua Quinze de Novembro, 665 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve - Substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – substituição de esquadrias 

originais. 
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Rua Quinze de Novembro, 668,670 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de dispositivo 

publicitário inadequado. 
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Rua Quinze de Novembro, 669 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas nos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve - Substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – aplicação de textura no reboco 

da fachada. 

 

 



 39

Rua Quinze de Novembro, 671 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Comercio 

Esquadrias 

Material: Madeira e ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétricas 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve - Substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve. 
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Rua Quinze de Novembro, 673 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétricas 

Diagnóstico: Descaracterização profunda - alteração da relação “cheios e 

vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de dispositivo 

publicitário inadequado. 
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Rua Quinze de Novembro, 701 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Casa de esquina 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Em fita 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – retirada de parte do reboco. 
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Rua Quinze de Novembro, 702 

 

 

 
 

 

Uso: Comercial 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Em fita 

Diagnóstico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 704 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de revestimento 

cerâmico na fachada e dispositivos publicitários inadequados. 
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Rua Quinze de Novembro, 708 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 710 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Casa de porta e janela 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – aplicação de revestimento 

cerâmico na fachada. 
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Rua Quinze de Novembro, 716 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de revestimento 

em granito na fachada. 
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Rua Quinze de Novembro, 719 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios” por subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda. 
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Rua Quinze de Novembro, 726 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira e Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda – aplicação de revestimento 

em granito na fachada e dispositivos publicitários inadequados. 
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Rua Quinze de Novembro, 730 

 

 

 
 

 

Uso: Demolição 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica 

Diagnóstico específico: Estado de ruína. 

Diagnóstico geral: Estado de ruína. 
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Rua Quinze de Novembro, 732 

 

 

 
 

 

Uso: Demolição 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Em fita 

Diagnóstico específico: Estado de ruína. 

Diagnóstico geral: Estado de ruína. 
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Rua Quinze de Novembro, 751 

 

 

 
 

 

Uso: Comércio 

Organização em Planta: Casa de esquina 

Esquadrias 

Material: Madeira e Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda. 
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Rua Quinze de Novembro, 753 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – aplicação de dispositivos 

publicitários inadequados. 
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Rua Quinze de Novembro, 755 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterizações. 
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Rua Quinze de Novembro, 756 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – aplicação de revestimento em 

pedra na fachada. 
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Rua Quinze de Novembro, 760, 762 

 

 

 
 

 

Uso: Misto 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – aplicação de dispositivo 

publicitário inadequado. 
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Rua Quinze de Novembro, 769 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 776 

 

 

 
 

 

Uso: Institucional 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 806 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 813, 815 

 

 

 
 

 

Uso: Comércio 

Organização em Planta: Meia morada (geminadas) 

Esquadrias 

Material: Madeira e Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve – substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve. 
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Rua Quinze de Novembro, 816 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 820 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Sobrado 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve – substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – aplicação de textura no reboco 

da fachada. 
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Rua Quinze de Novembro, 855 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 857 

 

 

 
 

 

Uso: Indefinido 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve – substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve. 
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Rua Quinze de Novembro, 869 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Descaracterização leve – substituição de esquadrias 

originais. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve. 
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Rua Quinze de Novembro, 871 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 873 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Ferro 

Forma: Retangular 

Disposição: Em fita 

Diagnóstico específico: Descaracterização profunda - alteração da relação 

“cheios e vazios”, ocasionando subtração de esquadrias. 

Diagnóstico geral: Descaracterização profunda. 

 



 67

Rua Quinze de Novembro, 902 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Casa de esquina 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 903 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específica: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – pintura de letreiros na fachada. 
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Rua Quinze de Novembro, 904 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – alteração de platibanda. 
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Rua Quinze de Novembro, 906 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – alteração de platibanda. 
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Rua Quinze de Novembro, 907 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 908 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Descaracterização leve – alteração de platibanda. 
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Rua Quinze de Novembro, 910 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Morada inteira 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 914 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Assimétrica  

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 915 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 916 

 

 

 
 

 

Uso: Serviço 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 924 

 

 

 
 

 

Uso: Residencial 

Organização em Planta: Meia morada 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Simétrica aos planos da fachada 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Rua Quinze de Novembro, 930 

 

 

 
 

 

Uso: Comércio 

Organização em Planta: Comércio 

Esquadrias 

Material: Madeira 

Forma: Retangular 

Disposição: Em fita 

Diagnóstico específico: Não apresenta descaracterização. 

Diagnóstico geral: Não apresenta descaracterização. 
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Gráficos gerados 

Tabela 1 - Usos (geral)

Serviço
41%

Comercial
21%

Residencial
15%

Misto
15%

Demolição
4%

Indefinido
2%

Institucional
2%

 

Tabela 2 - Organização em Planta

Corredor lateral
42%

Sobrado
31%

Comércio
17%

Casa de esquina
6%

Corredor central
2%

Porta e janela
2%
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Tabela 3 - Esquadrias (Material)

Madeira
69%

Madeira e ferro
25%

Ferro
6%

 
 

Tabela 4 - Esquadrias (Disposição na fachada)

Simétrica nos planos da 
fachada

46%

Simétricas
25%

Assimétricas
19%

Em fita
10%
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Tabela 5 - Grau de descaracterização

Sem descaracterização
56%Descaracterização profunda

25%

Descaracterização leve
15%

Estado de ruína
4%

 
 

Tabela 6 - Descaracterização por uso (comercial e misto)

Descaracterização profunda
52%

Descaracterização leve
24%

Sem descaracterização
24%
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Tabela 7 - Descaracterização por uso (serviços)

Sem descaracterização
79%

Descaracterização profunda
16%

Descaracterização leve
5%

 
 

Tabela 8 - Usos por trechos (Entre as ruas Mal. Floriano e Dr. Cassiano)

Comercial
35%

Misto (comércio e serviço)
30%

Serviços
15%

Demolição
10%

Institucional
5%

Residencial
5%
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Tabela 9 - Usos por trechos (Entre as ruas Dr. Cassiano e Av. Bento Gonçalves)

Serviços 
56% Residencial

21% 

Comercial 
11% 

Misto
4%

Institucional
4%

Indefinido
4%
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Resultado das análises 

 

 

 

Pode-se afirmar que a área em estudo possui um perfil não 

residencial (Tabela 1), tendo em vista que 77% dos imóveis analisados tem uso 

comercial, de serviço ou misto. A grande maioria (73%) do tipo de organização 

em planta (Tabela 2) fica com sobrados e casa de corredor lateral (meia 

morada) e a disposição simétrica das esquadrias na fachada (Tabelas 3 e 4) 

ficam com 71% dos tipos encontrados. Estes dados reforçam a caracterização 

dos imóveis como exemplares do estilo historicista eclético e permitem uma 

lógica e fácil identificação de descaracterizações. Estas e outras observações 
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permitem que a análise morfotipológica tenha seu objetivo alcançado, 

confirmando que as descaracterizações são originadas principalmente em 

conseqüência de alteração de usos. 

 

Considerando a área total, identifica-se que 44% dos imóveis em 

estudo apresentam algum tipo de descaracterização (Tabela 5). Se 

considerarmos somente os imóveis com uso comercial ou misto (Tabela 6), este 

valor sobe para 76% e considerando somente o uso de serviço (Tabela 7), esse 

valor baixa para 21%. 

 

Ainda com esta análise, foi possível delimitar dois trechos distintos 

na área estudada. O primeiro (Tabela 8) compreendido entre as ruas Mal. 

Floriano e Dr. Cassiano, que se destaca por concentrar a maioria dos imóveis 

comerciais, com 65 % e somente 15% de serviços. No segundo (Tabela 9) 

trecho, entre as ruas Dr. Cassiano e Av. Bento Gonçalves, somente 11% dos 

imóveis são comerciais. 

 

Se avaliarmos a descaracterização por trechos, confirmamos que o 

principal foco está onde se concentra o uso comercial, e sendo principalmente 

com subtração ou alteração de esquadrias. 
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A partir destes dados da análise, podemos confirmar a hipótese 

inicial de que seria o uso comercial uma das mais fortes origens do comércio de 

bens arquitetônicos isolados. Ao contrário da convenção de chamarmos 

“Materiais de demolição”, esses materiais são na sua grande maioria 

provenientes de alterações de usos, em especial quando passam a atender o 

uso comercial.  Três tópicos ficam abertos: até que ponto esses bens podem ser 

considerados patrimônio quando deslocados de seu contexto? Essas alterações 

de uso realmente são feitas com preocupações em não alterar o valor histórico 

e cultural desses imóveis? Seria o uso comercial realmente um vilão ou seria 

uma solução para a preservação de bens culturais? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Conclusões e futuras dúvidas presentes 

 

 

 

  Este trabalho resultou de um fato que está se tornando cada vez 

mais normal no setor da construção civil, especificamente dos materiais de 

construção: o comércio de materiais de demolição. Surgiu então o 

questionamento se a expressão “demolição” seria uma definição correta e 

única da origem desses bens, visto que a descaracterização das fachadas de 

imóveis, em conseqüência da alteração do tipo de uso a que se destinam 

(principalmente a alteração para o uso comercial), é um dos agentes, 



principais da subtração e alteração de elementos da edificação, podendo ser 

considerado um potencial fornecedor de matéria prima para o comércio de 

materiais de demolição. 

   

A partir destas considerações fez-se necessário analisar a questão 

sob os pontos de vista histórico e legal. Como eram tratados esses elementos da 

arquitetura quando isolados do seu contexto? Em todos os estudos e dados 

coletados, na história da proteção do patrimônio, nas leis, cartas e outros 

documentos que protegem ou recomendam sobre os bens culturais, 

absolutamente nenhum faz referências claras à estes objetos. Dos documentos 

pesquisados, se fizermos uma interpretação tendenciosa, podemos achar 

trechos que indiretamente podem se aplicar ao caso, como se observa nos 

documentos Compromisso de Brasília (1970) e Compromisso de Salvador (1971) 

onde estão recomendações para a fiscalização do comércio de obras de arte 

e bens móveis de valor cultural. Mas o fato é que em se tratando de elementos 

retirados de uma obra arquitetônica, não temos instrumentos para atestar o 

valor histórico e cultural e o seu mérito quando isolados. Resta a alternativa de 

tentar incentivar uma discussão que questione o ato inicial que é a retirada do 

bem de seu contexto original. 

   

Hoje, temos um contexto urbano diferente do início do séc. XX, 

data de construção da maioria dos imóveis analisados neste trabalho. A análise 



morfotipológica confirma a hipótese inicial de que as mudanças de costumes e 

das atividades humanas se refletem diretamente na arquitetura e na forma de 

valorizarmos nossa memória e nosso patrimônio. A pesquisa histórica sobre as 

origens do núcleo urbano de Pelotas e a análise das fachadas, atestam a 

predominância do estilo historicista eclético, facilmente identificável pelas 

grandes diferenças em relação ao estilo colonial que o antecedeu e ao estilo 

moderno que o sucedeu.  

 

Os gráficos gerados e as próprias imagens mostram de forma clara 

os resultados obtidos. Na área estudada, podemos claramente observar a 

influência do uso comercial como fator descaracterizador das fachadas. 

Facilmente percebemos que a maioria das alterações se dá visando uma 

facilidade de acesso e maior visibilidade por parte do público consumidor. 

Portas e janelas são retiradas para a colocação de cortinas de ferro, fato 

notável em sobrados, pois a alteração é feita somente no pavimento térreo, 

deixando vestígios da sua originalidade no pavimento superior. Podemos notar 

também pequenas alterações nos usos de serviço, institucional e pouco no uso 

residencial, mas que já representam uma preocupação para o futuro. 

 

Fica a evidência de que os bens comercializados como materiais 

de demolição não podem ser considerados no sentido literal da expressão. 

Com esta reflexão e análise, fica comprovado que grande parte desse 



comércio é praticado com elementos provenientes de ações de 

descaracterização, inclusive de imóveis inventariados como patrimônio cultural, 

como é o caso deste trabalho. Nesse momento, torna-se de extrema 

importância uma discussão séria que revise conceitos de bens culturais, de bens 

móveis e da proteção.  

Fica a sugestão de observarmos a arquitetura nos seus detalhes, 

procurando refletir sobre as ações de descaracterização que podem ser 

incentivadas pelo uso comercial. Por outro lado, temos que perceber que 

muitas vezes o uso comercial é um fator que propicia uma condição de 

preservação para esses bens, visto que cria uma situação de “sustentabilidade” 

gerada pela atividade constante no edifício. De qualquer forma, precisamos 

de uma documentação e uma fiscalização efetiva, pois corremos o risco de 

convivermos com objetos de valor cultural inventado. Fica aqui o desejo que 

este trabalho venha a ser objeto para a reflexão sobre o tema e que realmente 

passemos a olhar de forma crítica para estes bens isolados que consideramos 

também patrimônio. 
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