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RESUMO

O trabalho avalia a reconstrução de uma edificação localizada na Praça Tiradentes, em Ouro Preto,
Minas Gerais. Um incêndio ocorrido em 2003 destruiu o imóvel que abrigava o Hotel Pilão, marco
edificado da cidade localizado na Praça Tiradentes. A reconstrução foi inaugurada em 2006 e
transformada em Centro Cultural e Turístico com localização privilegiada. A intervenção promoveu a
reprodução externa da arquitetura colonial e a inovação interna com o uso de estrutura metálica
como tecnologia construtiva integrada a paredes de pedra remanescentes. Ouro Preto, cidade
detentora do título de Patrimônio da Humanidade no Brasil desde 1980, é considerada uma cidade
turística brasileira e a intervenção reflete a intenção de manter a sua imagem consolidada,
restaurando a própria praça. A Praça Tiradentes é referencial de centralidade, ponto de entrada e
encontro, local das festividades e solenidades. Agrega valores estéticos, históricos e econômicos
que reforçam a preocupação em preservar a paisagem colonial ouropretana. Sabe-se que a
elevação de Ouro Preto como Patrimônio Nacional em 1933 iniciou o debate da preservação no
Brasil e, ainda na atualidade, influencia nas discussões sobre bens patrimonializados. A pesquisa
busca compreender, a partir do estudo de caso apresentado, como e por que restaurar ou mesmo
reconstruir um patrimônio arquitetônico. Por um lado, avalia-se como se posicionam os valores
simbólicos e de apropriação do patrimônio edificado – “patrimônio-memória”; por outro lado, observase como o valor econômico interfere nas justificativas de proteção e de intervenção desse patrimônio
edificado – “patrimônio-mercadoria”. Além disso, foram abordadas as políticas públicas de
preservação em Ouro Preto. Para o desenvolvimento do trabalho foi aplicada a metodologia técnica
– coleta de dados por meio de pesquisa de campo com registro fotográfico e levantamentos
documentais sobre a história da edificação e sobre o projeto executado, além de entrevistas – e de
uma metodologia de análise – referenciais teóricos definidos após pesquisa bibliográfica. A pesquisa
é composta por uma revisão dos conceitos sobre o patrimônio edificado, bem como sobre as ações
preservacionistas e de intervenções usuais; os estudos sobre memória, lugar, paisagem, imagem e
mercantilização do patrimônio. Por intermédio desses temas, foram analisados como os aspectos
mercadológicos e os sociais influenciam na preservação e seus efeitos sobre a percepção,
apropriação e intervenção do patrimônio edificado.

Palavras-chave: patrimônio arquitetônico, reconstrução, memória, mercadoria, Ouro Preto.

ABSTRACT

The study evaluates the reconstruction of a building located at Tiradentes Square, Ouro Preto, Minas
Gerais. A fire in 2003 destroyed the building of Hotel Pilão, landmark buildings of the city located. The
reconstruction was inaugurated in 2006 and transformed into Cultural and Tourist Center with a prime
location. The intervention resulted in the reproduction of colonial architecture outside and internal
innovation with the use of metal frame construction technology integrated into the stone walls
remaining. Ouro Preto, a city holds the title of World Heritage in Brazil since 1980, is considered a
tourist town in Brazil and the intervention reflects the intention to maintain its consolidated picture,
restoring the square. Tiradentes Square is referential centrality, the entry point and meeting place of
festivities and ceremonies. Adds aesthetic value, historical and economic factors that reinforce the
concern to preserve the colonial landscape ouropretana. It is known that the elevation of Ouro Preto
as National Heritage in 1933 initiated the discussion of preservation in Brazil and, even today,
influences the discussions about heritage. The research seeks to understand from the case study,
how and why restore or rebuild an architectural heritage. On the one hand, it is evaluated as stand
the symbolic values and ownership of heritage buildings – “memory-heritage”; on the other hand, it is
observed as the economic value interferes with justifications for intervention and protection of this
heritage building - "commodity-heritage”. In addition, we have discussed the public policy of
preservation in Ouro Preto. To develop the methodology was applied to study technique - data
collection through field research and surveys with photographic record documentary on the history of
the building and the project runs, and interviews - and an analysis methodology - theoretical set after
literature search. Composes a review of research concepts built on equity and on the actions of
conservationists and usual interventions, the studies on memory, place, landscape, image and
commodification of heritage. Through these subjects were analyzed as the marketing aspects and the
social influence on the preservation and their effect on perception, action and ownership of heritage
buildings.

Keywords: architectural heritage, reconstruction, memory, commodity, Ouro Preto.
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INTRODUÇÃO

A arquitetura – isolada ou em conjunto – é, em qualquer tempo, material e,
sobretudo, símbolo. As obras edificadas têm valor cultural intrínseco e são
expressão de técnicas construtiva e estética somadas às características históricas,
políticas, econômicas e sociais de uma época. Os aspectos constituidores da
identidade dos grupos sociais são também compreendidos através da produção
arquitetônica em cada período de sua história. A observação desse fato levou ao
entendimento de que se deveria preservar, manter e conservar os itens
representativos das épocas, os quais reunidos representariam o patrimônio de um
lugar.
Os debates sobre a preservação do patrimônio edificado iniciaram-se
oficialmente em outubro de 1931 com a reunião da Sociedade das Nações, do
Escritório Internacional dos Museus em Atenas, na Grécia, com suas conclusões
publicadas na Carta de Atenas. A partir de então, vários encontros técnicos foram
realizados e geraram uma coletânea de condutas para a preservação dos bens
culturais direcionadas a todos os países: as Cartas Patrimoniais. A partir da década
de 1970, houve a intensificação dessas reuniões voltadas à proteção do patrimônio
no mundo. Nessa mesma época, as discussões marcaram definitivamente a
temática preservacionista ao vincular o desenvolvimento das cidades à proteção das
edificações históricas, quando se observou que o patrimônio preservado poderia
gerar recursos econômicos. Acrescentou-se, porta nto, um enfoque mercadológico,
dando início a mercantilização do patrimônio: construções antigas passaram a ser
valorizadas como mercadorias para consumo, incentivadas pela vocação turística
que apresentam. Incentivos do poder público unem-se às atividades promovidas
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pelo turismo, delineando um novo motivo para preservar o patrimônio edificado,
além dos valores cultural e histórico até então considerados. O valor econômico
interfere nas justificativas da proteção; e, ainda, sobre como realizar intervenções
nas edificações para mantê-las atraentes. Vigora, paralelamente , uma visão social
do valor do patrimônio que o relaciona às memórias do lugar; às referências
históricas e identitárias que guardam modos de viver no espaço urbano ao longo do
tempo. São aspectos culturais locais vivenciados pelos moradores que refletem por
gerações, conformando a memória coletiva. Assim, o tema deste trabalho é a
análises da preservação do patrimônio edificado por dois pontos de vista distintos:
mercadológico e social.
A partir dessa breve e geral explanação sobre a temática que motivou a
realização deste trabalho, surge a indagação: a política preservacionista do
patrimônio

edificado

atual

pretende

valorizar

as

produções

arquitetônicas

remanescentes para atender essencialmente a uma demanda turística? Desta
maneira, a hipótese é lançada: o patrimônio atualmente tornou-se mais uma
mercadoria, um produto a ser consumido, do que essencialmente uma expressão da
memória.
Definido o assunto a ser pesquisado, foi necessário delimitar o tema. De
maneira a ilustrar e a investigar as questões acima expostas, optou-se por debater
uma intervenção arquitetônica realizada na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Minas
Gerais. Uma antiga construção que abrigava o “Hotel Pilão”, um dos marcos
edificados da praça, foi destruída por um incêndio e reconstruída como Centro
Cultural e Turístico do Sistema FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais). O incêndio ocorreu em abril de 2003 e a reinauguração do imóvel em
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abril de 2006, com a reprodução externa da arquitetura colonial e a inovação interna
pelo uso de estrutura metálica como tecnologia construtiva.
Através do caso apresentado, estudou-se a influência de uma edificação
isolada – interligada à memória e à paisagem em que se insere – no debate de
como e por que restaurar ou mesmo reconstruir um patrimônio edificado. Desta
maneira, investigam-se os motivos que estão subjacentes aos interesses de
preservação, relacionados ao modo de produção capitalista, quando a imagem dos
lugares transforma-se em mercadoria. Por outro lado, são apontados os aspectos da
memória social e a relação das pessoas com o lugar; quando a apropriação do lugar
permite a consolidação de uma imagem na tentativa de representar uma identidade.
Delineiam-se outras questões: quando se torna válido reconstruir um patrimônio?
Valoriza-se o acervo arquitetônico de um conjunto através da reprodução do
passado reintegrando-o ao presente?
Observando-se que é crescente o debate sobre o patrimônio no Brasil e no
mundo, a pesquisa se justifica ao tornar-se uma reflexão sobre o que representa o
patrimônio edificado na atualidade e qual é a motivação para a preservação,
tomando-se como hipótese o fato de ter se tornado mais uma mercadoria para
consumo dentro da sociedade capitalista em que se insere. Ressalta -se a
importância do caso ser em Ouro Preto, cidade capaz de criar uma “identidade
nacional” e se tornar referência sobre as discussões patrimoniais. As políticas
públicas de patrimônio ao longo de décadas definiram o modo de preservação de
Ouro Preto conforme hoje se apresenta. Sabe-se que a elevação da cidade como
Patrimônio Nacional em 1933 iniciou o debate da preservação no Brasil e ainda na
atualidade influencia as definições e prováveis intervenções no patrimônio edificado.
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Assim, o objetivo principal da pesquisa é abordar como a mercantilização do
patrimônio interfere na preservação de maneira efetiva e como favorece a
transformação e (re) construção sistemática do patrimônio edificado nas cidades; por
outro lado, como posicionar os valores históricos e simbólicos do lugar para as
pessoas que se apropriam do patrimônio no cotidiano. Além disso, apontar o
posicionamento das instituições de proteção do patrimônio que definem as políticas
de identificação e preservação no Brasil.
Para alcançar o objetivo geral, foram delineados alguns objetivos específicos
como a revisão dos conceitos sobre o patrimônio edificado, bem como ações
preservacionistas e de intervenções usuais; os estudos da memória, do lugar e da
mercantilização do patrimônio edificado; e a exposição das políticas públicas de
preservação e seus contextos. Por intermédio desses temas, analisar-se-á como os
aspectos mercadológicos e os sociais influenciam na preservação e quais são os
seus efeitos gerados na percepção, apropriação e intervenção do patrimônio
edificado.
Como pode ser observado, há um recorte sobre o patrimônio cultural a ser
trabalhado, optando por debater apenas o patrimônio edificado. Caso contrário, seria
mais extensa a discussão visto que, de acordo com o artigo 216 da Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), “constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial”. Ou seja, patrimônio cultural são
bens imóveis, móveis, arquivísticos, arqueológicos, paleontológicos, naturais e
paisagísticos, além de saberes, fazeres e rituais (imaterial).
Considerando o caráter monográfico da pesquisa, obviamente não se
pretendeu debater todos os aspectos envolvidos pela problemática tratada e, sim,
oferecer o substancial, sem contextualizações muito amplas. Além disso, é sabido
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que muitas abordagens teóricas não foram apresentadas, frente ao que existe de
estudos de pesquisadores sobre a temática “patrimônio”. Dentro do trabalho de
pesquisa o ato de selecionar é fundamental.
Esta dissertação é resultado da aplicação de uma metodologia técnica –
através da coleta de dados por meio de pesquisa de campo com registro fotográfico
e entrevistas – e de uma metodologia de análise – através dos referenciais teóricos
utilizados após pesquisa bibliográfica. Dentro desta dinâmica, o estudo de caso
oferece elementos para argumentar sobre as questões levantadas.
A identificação do estudo de caso iniciou-se com levantamentos fotográficos
da edificação e do contexto onde se insere: fotos externas, internas e do entorno.
Também foi realizada pesquisa documental para averiguar os debates que levaram
à determinação da intervenção através de jornais e atas de reuniões, principalmente.
É importante salientar que não foi autorizada pela proprietária do bem a divulgação
de detalhamentos sobre o projeto por meio de plantas arquitetônicas; e as
fotografias publicadas foram as únicas permitidas.
Para a compreensão do caso, foram feitas quatro entrevistas, reunindo os
posicionamentos dos envolvidos na reconstrução: o arquiteto da obra; a responsável
pelo Centro Cultural e Turístico da FIEMG; a historiadora do escritório do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN em Ouro Preto; e o secretário
municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto. Através das
entrevistas realizadas procurou-se compreender as justificati vas dadas para a
realização da intervenção na Praça Tiradentes, apontando ao final as ações das
políticas públicas de preservação.
Alguns parâmetros teóricos foram delineados como norteadores da pesquisa
e conformam os capítulos.

O primeiro e fundamental é a delimitação do termo
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“patrimônio”, pois suas definições e conceitos inseridos nos contextos em que se
aplicam, permitem o entendimento da análise apresentada em todo o trabalho. Para
a construção da pesquisa, a avaliação das Cartas Patrimoniais foi básica. Do ponto
de vista investigativo, as Cartas Patrimoniais permitem a percepção de como as
mudanças históricas, sociais e econômicas refletem na definição de “patrimônio”.
Apontam os contextos em que as discussões sobre a conservação e as intervenções
nas obras arquitetônicas (objeto específico da pesquisa) se inserem e quais as
ações relacionadas à preservação desde a década de 1930, quando a primeira carta
foi produzida. E, ainda, permitem entender como normas do século XX podem se
rearticular, mantendo-se atuais no século XXI. Desta maneira, as Cartas
Patrimoniais estão presentes em todos os capítulos da dissertação, realizando uma
interligação teórica entre eles de acordo com cada assunto tratado: definições sobre
o patrimônio edificado, conceitos de intervenções sobre esse patrimônio, memória,
mercadoria e políticas públicas. As Cartas Patrimoniais, portanto, representam o
marco teórico do trabalho.
Seguindo o método investigativo sobre as Cartas Patrimoniais, percebeu-se
que o período tomado a partir da década de 1970, como citado anteriormente,
marcou um momento de novas perspectivas sobre o patrimônio, delineando novas
discussões desde então até os dias atuais, na era da indústria cultural, observandose o patrimônio como consumo, conforme análises de Choay (2001). Após as
definições e os contextos que se relacionam ao patrimônio edificado, são
apresentadas as ações realizadas para promover a manutenção desse patrimônio
como preservação, conservação e restauração. Da mesma maneira, apresentam-se
as maneiras de intervir no espaço urbano que foram se modificando ao longo do
tempo, identificando alguns “re” como renovação, reabilitação, requalificação entre
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outros. Essa abordagem apenas introduz o aprofundamento dado ao termo
“reconstrução”, visto que o caso escolhido para análise representa essa
denominação.
Alguns termos foram fundamentais para a construção da pesquisa, como
paisagem e imagem. O termo “paisagem” é enfocado como referencial a partir da
produção de Santos (1996) e reforçado por definições publicadas nas Cartas
Patrimoniais, verificando-se uma aplicabilidade específica e mais completa na
“Recomendação Europa” de 1995 (sobre a conservação integrada das áreas de
paisagens culturais como integrantes das políticas paisagísticas). O tratamento
sobre o termo “imagem” se baseia no entendimento de “simulacro” dado Baudrillard
(1991), o qual pode ser aplicado ao que se denomina “imagem” no campo do
patrimônio. O simulacro é um rompimento da compreensão da diferença entre
“verdadeiro” e “falso”, pois não há como distinguir mais o que é inventado, fingido ou
copiado do que é o real. A partir das definições sobre paisagem e imagem,
compreende-se quando a percepção da forma se torna imagem; ou ainda, quando a
criação de algo novo na paisagem substitui o que era anteriormente, como um
simulacro.

Diretamente

relacionados

às

transformações

das

cidades

na

contemporaneidade e às intervenções no espaço urbano, os estudos de Jeudy
(2005) e Serpa (2007) permitem avaliar a mercantilização do patrimônio.
Milton Santos também oferece o embasamento para o conceito de “lugar”,
importante para a discussão sobre memória e identidade, visto que desperta
relações de pertencimento, através da apropriação e da experiência; e a memória do
lugar se faz preservar através do que se produz na cotidianidade. Halbwachs (2008)
é o aporte teórico principal para o desenvolvimento das idéias sobre a memória
coletiva e a memória do lugar.
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Sendo assim, a pesquisa foi estruturada de maneira a apresentar em
capítulos diferentes os grandes temas aprofundados: patrimônio edificado, memória,
mercadoria e políticas públicas.
O primeiro capítulo aborda o patrimônio em si e seus contextos, incluindo os
tipos de intervenções no patrimônio edificado e, consequentemente, nos espaços
urbanos, o que permite avaliar as novas formas de preservação e de intervenção. E
é neste capítulo que está apresentado o estudo de caso abordado e seus contextos.
O segundo capítulo retoma os aspectos da memória e sua relação com a
preservação do patrimônio edificado. Os acervos urbano e arquitetônico das cidades
apresentam bens materiais produzidos ao longo do tempo que as caracterizam e
valorizam. Para essa análise, alguns argumentos são indissociáveis, como a
memória do lugar, a simbologia dos artefatos urbanos e as transformações pelas
quais passam através de intervenções. Assim, apresentar-se-á de que maneira a
memória do lugar é valorizada como aspecto definidor das intervenções; bem como
em que medida a preservação busca a manutenção de uma memória social ou a
sua transformação, gerando novas memórias.
O terceiro capítulo avalia como os valores mercadológicos em um meio
globalizado agem na preservação do patrimônio edificado de maneira efetiva,
positiva ou negativamente. Influenciam nas tomadas de decisão das instituições de
proteção do patrimônio que definem as políticas de identificação e preservação;
interferem na paisagem e, consequentemente, na identidade do lugar. Desta forma,
atesta-se de que maneira, especialmente nos últimos 40 anos, o patrimônio tem se
firmado como materialidade para impulsionar o turismo ao atender demandas
políticas e econômicas.
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O quarto capítulo avalia as políticas públicas voltadas para a preservação do
patrimônio edificado, relacionando as duas questões debatidas nos capítulos
anteriores, memória e mercadoria. Neste capítulo as entrevistas são as fontes
primordiais.
Em todos os quatro capítulos o estudo de caso está presente, pois a partir
dele que são desenvolvidos os parâmetros para a análise dentro da metodologia
adotada. As discussões sobre “patrimônio-memória” e “patrimônio-mercadoria” se
apresentam articuladas ao estudo de caso, retomando-o adequadamente ao longo
das exposições teóricas.
Percebe-se, portanto, que a pesquisa trata de um assunto amplo e com
vastidão de perspectivas de abordagem, o que permite a continuidade no futuro.
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1. O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: DEFINIÇÕES, AÇÕES
E ESTUDO DE CASO

1.1. Definições sobre o Patrimônio Arquitetônico ou Edificado

O termo “patrimônio”, definido no dicionário Aurélio como “conjunto de bens de
uma família ou empresa”, designa algo mais quando relacionado aos contextos
cultural, social, político e econômico de uma sociedade. No direito romano antigo,
tinha como significado “herança do pai”, ou seja, patrimônio de um particular
representado pelos bens com algum valor econômico e que podiam ser objeto de
apropriação privada. As construções públicas – prédios, praças, vias, teatros,
templos – ou pertencentes ao Estado eram consideradas extra patrimonium,
segundo Castriota (1999). Posteriormente os bens extra patrimonium tornaram-se
culturalmente significativos para todos quando se percebeu que representam e
simbolizam características, costumes, crenças e técnicas sociais.
A palavra “patrimônio” foi “requalificada por diversos adjetivos (genético,
natural, histórico, etc.) que fizeram dela um conceito ‘nômade’” (CHOAY, 2001, p.
11). Surgiram expressões como “patrimônio histórico e artístico”, “patrimônio
arquitetônico”, “patrimônio cultural” e, a transformação desta última, ocorrerá
principalmente com os estudos antropológicos que integraram os grupos sociais e
suas produções culturais.
Segundo Lemos (2009), foi Hugues de Varine-Boham que dividiu o Patrimônio
Cultural em três grupos de elementos, oferecendo uma visão abrangente. O primeiro
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grupo reúne os elementos relacionados à natureza, ao meio ambiente como os
recursos naturais, o sítio geográfico, os aspectos físicos do relevo, vegetação e
hidrografia que se relacionam com o homem. O segundo grupo aponta as técnicas,
o saber e o faze r, ou seja, o que hoje é denominado como patrimônio imaterial. Por
fim, o terceiro grupo, que engloba os bens culturais obtidos a partir do meio
ambiente e do saber fazer; são os artefatos, construções e objetos.
A definição de “Patrimônio Cultural” é clara na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, artigo 216 (BRASIL, 1988):
Constituem-se patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referencia à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e teológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico – culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Décadas antes da promulgação da constituição brasileira, foi elaborado o Decreto-lei
25 de 1937 que definiu o patrimônio ainda sem a visão ampla que o termo cultural
oferece:
Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

O Decreto-lei resolve que somente os bens vinculados a fatos memoráveis da
história, de excepcional valor ou de feição notável, são inscritos nos livros do Tombo
e, portanto, são considerados patrimônio histórico e artístico nacional.
Através do Decreto -lei 25/1937, o “sistema jurídico brasileiro obteve um
instrumento legal para a proteção do patrimônio cultural, batizado popularmente
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como ‘Lei do Tombamento’” (MIRANDA, 2006, p.05). Os livros de Tombo 1 foram
instituídos no seu artigo 4 o, a saber:
1º) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as
coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica,
ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado
art. 1º;
2º) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as
obras de arte histórica;
3º) no Livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita
nacional ou estrangeira;
4º) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se
incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou
estrangeiras.

Ainda hoje o Decreto-lei 25/1937, segundo a sua própria definição, “Organiza a
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”, por ser a única “lei do
tombamento”, juntamente com outros documentos legais que foram elaborados ao
longo dos anos até a atualidade. O seu surgimento e seus contextos são
importantes para o entendimento das colocações ao longo da pesquisa. Sendo
assim, não é intenção discorrer sobre a legislação brasileira existente nesse âmbito,
mas sim apontar as definições dadas ao patrimônio cultural ao longo das décadas
do século XX, especificamente ao patrimônio cultural arquitetônico ou edificado.
O patrimônio arquitetônico é debatido claramente desde o início das
discussões sobre preservação em nações do mundo. Esse tipo ou categoria de bem
tornou-se interessante como argumento desta pesquisa e, portanto, foi destacado
entre os demais – bens móveis, arquivísticos, arqueológicos, paleontológicos,
naturais e paisagísticos, além de saberes, fazeres e rituais (bens imateriais).
O conceito de patrimônio arquitetônico “passa de uma formulação restrita e
delimitada para uma concepção contemporânea tão ampla que tende a abranger a
gestão do espaço como um todo” (CASTRIOTA, 1999, p.135). Transformou-se
paulatinamente de um patrimônio como coleção de representantes significativos e
1

O termo “tombamento” advém da Torre do Tombo, o arquivo público português, onde eram guardados e
conservados documentos importantes.
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isolados do passado, pela monumentalidade e pela excepcionalidade, até valorizar
conjuntos arquitetônicos, arquitetura rural, arquitetura vernacular e produção
contemporânea, como será visto adiante.
É sabido que após a Primeira Guerra Mundial, diante das perdas materiais,
iniciava-se um movimento internacional para a proteção dos sítios dos outros países.
Foi na década de 1930 que as discussões internacionais institucionalizadas foram
iniciadas, ou seja, foram promovidas por órgãos específicos preocupados com a
preservação do patrimônio já existente e que deram origem às Cartas Patrimoniais,
tornando públicos os debates realizados. E foi também nessa década que foi criado
o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN, em 13 de janeiro de
1937, “com o objetivo de promover no território nacional o tombamento, a
conservação e a divulgação desse patrimônio” (MIRANDA, 2006, p.02).
No ano anterior, o então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema,
buscando uma afirmação dos valores nacionais solicitou ao modernista Mário de
Andrade 2 que elaborasse um anteprojeto de Lei para salvaguardar os bens
representativos do patrimônio cultural brasileiro e confiou a Rodrigo Melo Franco de
Andrade 3 a tarefa de implantação e direção do Serviço do Patrimônio4. Em

2

Mário Raul de Moraes Andrade (São Paulo, 1893 – São Paulo, 1945) era um intelectual ligado às artes
(literatura, pintura, fotografia, música). Foi um dos fundadores do modernismo no Brasil e um dos realizadores
da Semana de Arte Moderna de 1922. Em meados de 1930 assumiu a direção do Departamento de Cultura da
prefeitura de São Paulo. O modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente
sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo na literatura e nas
artes plásticas, sendo a Semana de 1922 considerada ponto de partida desse movimento.
3
Rodrigo Melo Franco de Andrade (Belo Horizonte, 1898 – Rio de Janeiro, 1969) era advogado, jornalista e
escritor. O “Doutor Rodrigo”, como era conhecido, foi considerado o pai da preservação do patrimônio no
Brasil por comandar o SPHAN desde a fundação em 1937 até 1967, quando se aposentou, passando o encargo
ao arquiteto Renato Soeiro. Sua gestão foi chamada de “fase heroica” e sua figura carismática teve muito
prestígio, trânsito entre as autoridades.
4
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN passou a ser denominado Departamento do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/DPHAN em 1946 e, em 1970, transforma-se em Instituto, o atual
IPHAN. Segundo o planejamento estratégico do órgão para o período 2010-2015, a missão institucional é
promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer as
identidades, garantir o direito à memória e garantir o desenvolvimento socioeconômico do país.
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novembro de 1937, após o golpe de Getúlio Vargas que instituiu o Estado Novo 5, foi
promulgado na forma de decreto-lei o que se tornaria um marco na preservação do
patrimônio no Brasil.
Anos antes, em outubro de 1931, havia sido realizada a Conferência de
Atenas, na Grécia, na qual se reuniram organismos internacionais, inclusive o
Escritório Internacional dos Museus, durante o I Congresso Internacional de
Arquitetos e Técnicos em Monumentos, apresentando discussões em torno da
preservação do patrimônio. A partir das conclusões elaboradas, constituiu-se a
“Carta de Atenas 1931” que tratou da proteção, conservação e restauração dos
monumentos. Nessa época, o termo “patrimônio" não era tão difundido e o que se
tratava como algo de valor a ser preservado era apenas a arquitetura monumental e
excepcional:
A conferência recomenda que se mantenha uma utilização dos
monumentos, que assegure a continuidade de sua vida, destinandoos sempre a finalidades que respeitem seu caráter históricos ou
artístico. (...) recomenda respeitar, na construção dos edifícios, o
caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos
monumentos antigos, cuja proximidade deve ser objeto de cuidados
especiais. (CURY, 2004, p. 13-14).

Percebe-se a preocupação com a manutenção dos monumentos através do
tipo de uso implantado. E, ainda, destaca a necessidade de que as novas
construções respeitem o entorno pré-existente, ou seja, que sejam inseridas
valorizando o que já foi edificado. A monumentalidade edificada merecia todo o
grande destaque.
Para Choay (2001) “monumento” no sentido original da palavra em latim,
monumentum, é aquilo que traz à lembrança alguma coisa. Seu propósito essencial
5

O Estado Novo foi implantado após golpe ocorrido em 10 de novembro de 1937. O projeto de lei sobre a
proteção do patrimônio já estava na Câmara, nessa data, para discussão final. Foi promulgado, inclusive para
cumprir a nova Constituição Federal que se preocupava com a preservação no art.134 “os monumentos
históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza,
gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles
cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional” (MIRANDA, 2008, p.05).

30

“não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar, pela
emoção, uma memória viva.” (CHOAY, 2001, p. 18). Assim, um monumento existia
para rememorar acontecimentos, transmitindo-os para outras gerações. Ao longo
dos séculos o entendimento sobre monumento modificou, pois se passou a valorizar
a beleza e a técnica empregadas nos monumentos mais do que sua função
memorial. Choay (2001) ainda diferencia monumento de monumento histórico e a
conservação de ambos:
O monumento tem por finalidade fazer reviver o passado mergulhado
no tempo. O monumento histórico relaciona-se de forma diferente
com a memória viva e com a duração. Os monumentos são, de
modo permanente, expostos às afrontas do tempo vivido. O
esquecimento, o desapego, a falta de uso faz que sejam deixados de
lado e abandonados. (...) Em contrapartida, uma vez que se insere
em um lugar imutável e definitivo num conjunto objetivado e fixado
pelo saber, o monumento histórico exige, dentro da lógica do saber,
e ao menos teoricamente, uma conservação incondicional.

(CHOAY, 2001, p.26-27)
A partir da “Carta de Atenas 1931” deu-se início à coletânea de “documentos,
recomendações e cartas conclusivas das reuniões relativas à proteção do patrimônio
cultural, ocorridas em diversas épocas e partes do mundo” (CURY, 2004, p. 09), as
Cartas Patrimoniais. Foram várias reuniões desde então até a atualidade, e através
delas é possível observar a transformação do “pensamento preservacionista através
dos tempos e do seu rebatimento nas tarefas contemporâneas, possibilitando assim,
uma avaliação do que foi ou não assimilado e transposto para nossa realidade”
(CURY, 2004, p. 09-10). O entendimento do processo de mudanças numa escala
temporal é importante para compreender a resignificação do patrimônio edificado no
Brasil, bem como a constituição de argumentos sobre a sua preservação 6.
Após a primeira carta elaborada em 1931, outra Carta de Atenas foi divulgada
em 1933, desta vez pelo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna/CIAM. A
6

Sob essa perspectiva, serão apresentadas Cartas Patrimoniais que se referem especificamente ao patrimônio
arquitetônico ou edificado. Cartas que tratam exclusivamente sobre arqueologia, bens móveis ou imateriais
não serão citadas na cronologia dos documentos, pois não se encaixam no recorte adotado.
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“Carta de Atenas 1933” apresenta na sua organização textual os preceitos
modernistas: habitação, a
l zer, trabalho e circulação. São as quatro funções-chave
defendidas pelo Modernismo 7 na arquitetura, as quais as cidades deveriam seguir
para se reestruturarem. O “patrimônio histórico das cidades” é um item específico
do documento e como subitem “os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados
(edifícios isolados ou em conjuntos urbanos)”:
A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se
manifesta ao longo dos séculos por obras materiais, traçados ou
construções que lhe conferem sua personalidade própria e dos quais
emana pouco a pouco a sua alma. São testemunhos preciosos do
passado que serão respeitados, a princípio por seu valor histórico ou
sentimental, depois, porque alguns trazem uma virtude plástica na
qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio humano.
Eles fazem parte do patrimônio humano, e aqueles que os detêm ou
são encarregados de sua proteção, têm a responsabilidade e a
obrigação de fazer tudo o que é lícito para transmitir intacta para os
séculos futuros essa nobre herança. (CURY, 2004, p. 52)

Claramente privilegia a excepcionalidade por mencionar o “mais alto grau de
intensidade do gênio humano” aplicada na construção; e baseado nisso, o
patrimônio a ser preservado deve ser seletivo e excepcional, pois “nem tudo que é
passado tem, por definição, direito à perenidade; convém escolher com sabedoria o
que deve ser respeitado.” (CURY, 2004, p.52)
Seguindo a cronologia das Cartas relacionadas ao patrimônio edificado, tem-se
a “Recomendação de Paris”, de 1962, relativa à salvaguarda da beleza e do caráter
das paisagens e sítios e produzida durante a Conferência Geral da Organizações
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura/UNESCO, 12a sessão:
Entende-se por salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e
sítios a preservação e, quando possível, a restituição do aspecto das
paisagens e sítios, naturais, rurais ou urbanos, devidos à natureza ou
obra do homem, que apresentam um interesse cultural ou estético,
7

O movimento moderno na arquitetura iniciou-se em fins do século XIX e desenvolveu-se no primeira metade
do século XX e tinha como preceito básico renovar a arquitetura ignorando estilos com ornamentação. A
arquitetura deveria ser criação de espaços e objetos abstratos, geométricos e mínimos. Os edifícios deveriam
ser econômicos, limpos e úteis; e as cidades setorizadas, organizadas por funções (morar, trabalhar, circular e
divertir-se) motivos pelos quais surgem as expressões “menos é mais” e “a forma segue a função”. No Brasil, o
principal divulgador da arquitetura moderna é Oscar Niemeyer.
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ou que constituem meios naturais característicos. As disposições da
presente recomendação visam também a complementar as medidas
de salvaguarda da natureza. (CURY, 2004, p. 83)

Amplia-se a visão da “obra do homem”, quando o que está inserido na
paisagem, integrando-a, é valorizado. Ao mesmo tempo mantém-se a preocupação
com a monumentalidade das construções:
A salvaguarda não deveria limitar-se às paisagens e aos sítios
naturais, mas estender-se também às paisagens e sítios cuja
formação se deve, no todo ou em parte, à obra do homem. Assim,
disposições especiais deveriam ser tomadas para assegurar a
salvaguarda de algumas paisagens e de determinados sítios, tais
como as paisagens e sítios urbanos, que são, geralmente, os mais
ameaçados, especialmente pelas obras de construção e pela
especulação imobiliária. Uma proteção especial deveria ser
assegurada às proximidades dos monumentos. (CURY, 2004, p.

83)
O II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos
Históricos realizado em 1964, resultou na “Carta de Veneza”, carta internacional
sobre a conservação e restauração de monumentos e sítios 8. Sua intenção clara é
reavaliar, após três décadas, os princípios da “Carta de Atenas 1931”.
A definição de monumento histórico amplia-se:
A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica
isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma
civilização particular, de uma evolução significativa ou de um
acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações mas
também às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo,
uma significação cultural. (CURY, 2004, p. 92)

Permanece o sentido de monumento, porém qualitativamente melhor definido,
ao estender o sentido de patrimônio às obras modestas que adquiriram uma
significação cultural. Além disso, considera que “o monumento é inseparável da
história de que é testemunho e do meio em que se situa” (CURY, 2004,p.93).
A década de 1960 aponta novos rumos sobre a preservação do patrimônio
edificado. Os documentos elaborados entre fins dos anos de 1960 e ao longo da

8

O Brasil é Estado signatário da “Carta de Veneza”, concordando, assim, com os princípios norteadores de
todas as ações de restauro nela existentes. Ao todo, até 2010, eram 110 países associados.
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década de 1970 formalizaram a vinculação do valor econômico ao valor cultural do
patrimônio preservado9. Em 1967, foram elaboradas as “Normas de Quito”, Equador,
durante a reunião sobre conservação e utilização de monumentos e sítios de
interesse

histórico

e

artístico,

organizada

pela

Organização

dos

Estados

Americanos/OEA. O patrimônio do novo mundo torna -se pauta dos debates sobre a
preservação explicitando sua possível utilização como recurso financeiro. A OEA
preocupa-se com a necessidade de desenvolvimento do continente, “aceitando
implicitamente que esses bens do patrimônio cultural representam um valor
econômico e são suscetíveis de constituir-se em instrumento de progresso.” (CURY,
2004, p.105). A definição de patrimônio mantém-se ligada à de monumento, porém
com a ampliação da escala:
A idéia do espaço é inseparável do conceito de monumento e,
portanto, a tutela do Estado pode e deve se estender ao contexto
urbano, ao ambiente natural que o emoldura e aos bens culturais que
o encerra. Mas pode existir uma zona, recinto ou sítio de caráter
monumental, sem que nenhum dos elementos que o constitui,
isoladamente considerados, mereça essa designação. (CURY,

2004, p.106).
Valoriza-se

o

conjunto

urbano

e

paisagístico

sem

necessidade

de

reconhecimento de elementos isolados como monumento.
Após as “Normas de Quito” que trataram especificamente dos países
americanos e dos seus contextos políticos e econômicos, publicou-se na Europa a
“Recomendação de Paris”, em 1968. A mais importante contribuição deste
documento foi a definição de bens culturais:
Para os efeitos da presente recomendação, a expressão bens
culturais se aplicará a:
a) Bens imóveis, como os sítios arqueológicos, históricos ou
científicos, edificações ou outros elementos de valor histórico,
científico, artístico ou arquitetônico, religiosos ou seculares, incluídos
os conjuntos tradicionais, os bairros históricos das zonas urbanas e
rurais e os vestígios de civilizações anteriores que possuam valor
9

Além das “Normas de Quito”, Equador (1967), a “Recomendação de Paris”, França (1968), a “Resolução de
São Domingos”, República Dominicana (1974) e a “Carta de Turismo Cultural”, Bruxelas, Bélgica (1976)
apontam o valor econômico atrelado a preservação do patrimônio cultural.
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etnológico. Aplicar-se-á tanto aos imóveis do mesmo caráter que
constituam ruínas ao nível do solo como aos vestígios arqueológicos
ou históricos descobertos sob a superfície da terra. A expressão
bens culturais se estende também ao entorno desses bens. (CURY,

2004, p.125).
Ou seja, tomando a definição de bens culturais atrelada ao patrimônio edificado
percebe-se a valorização da arquitetura comum, dos bairros, como expressão
relevante de valores identitários. E ainda:
A expressão bens culturais engloba não só os sítios e monumentos
arquitetônicos, arqueológicos e históricos reconhecidos e protegidos
por lei, mas também os vestígios do passado não reconhecidos nem
protegidos, assim como os sítios e monumentos recentes de
importância artística ou histórica. (CURY, 2004, p.126).

Para ser considerado um bem cultural não há que ser reconhecido ou protegido
por lei e tampouco ser respeitado apenas por sua antiguidade, pois o que se
produziu mais recentemente passa a ter importância similar por ser também uma
forma de representação cultural de uma época.
Em 1972, a “Carta do Restauro” é redigida pelo Ministério da Instrução Pública
do Governo da Itália e torna-se uma referência técnica sobre restauração, inclusive
distinguindo salvaguarda (conservação) de restauração (intervenção) 10. Sua
relevância na cronologia da definição de patrimônio é restrita, por relacionar-se
especificamente à área de restauro; porém contribui ao incluir “os conjuntos de
edifícios de interesse monumental, histórico ou ambiental, particularmente os
centros históricos” como passíveis de receber intervenção “para assegurar sua
salvaguarda e restauração” (CURY, 2004, p.148).

Os centros históricos são

identificados quando:
(...) levam-se em consideração não apenas os antigos centros
urbanos, assim tradicionalmente entendidos, como também, de um
modo geral, todos os assentamentos humanos cujas estruturas,
unitárias ou fragmentárias, ainda se tenham transformado ao longo
do tempo, se hajam constituído no passado ou, entre muitos, os que
eventualmente tenham adquirido um valor especial como testemunho

10

Ações relevantes que serão abordadas no item 1.2.
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histórico ou por características urbanísticas ou arquitetônicas
particulares. (CURY, 2004, p.166)

A “Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio mundial, cultural e natural”,
promovida pela UNESCO11 em novembro 1972 é um marco sobre as definições de
patrimônio cultural:
o

Art. 1 - Para os fins da presente convenção serão considerados
como patrimônio cultural:
- os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica,
inscrições, cavernas e grupos de elementos que tenham um valor
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da
ciência;
- os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em
virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem,
tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história,
da
arte
ou
da
ciência;
- os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da
natureza, bem como as zonas, inclusive lugares arqueológicos, que
tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico,
estético, etnológico ou antropológico. (CURY, 2004, p.178-179).

O governo brasileiro aprovou o texto da convenção, tornando pública a decisão
através do decreto legislativo no74 de 30 de junho de 1977. Nesse mesmo ano, o
decreto no 80.978 de 12 de dezembro define que a referida convenção seja
executada e cumprida exatamente como se apresenta. Assim, adotou-se legalmente
as definições feitas pela Convenção como parâmetros de conduta na preservação
do patrimônio brasileiro12.
A “Resolução de São Domingos”, República Dominicana, retoma, em 1974, a
idéia de patrimônio monumental. O I Seminário interamericano sobre experiências
na conservação e restauração do patrimônio monumental dos períodos colonial e
republicano foi organizado pela OEA. O órgão mais uma vez atualiza o continente
americano no debate e destaca o patrimônio americano existente em centros
históricos, reafirmando que planos de ação devem ser seguidos com “aspectos
11

Esta convenção consagra a atuação da UNESCO nessa área, pois além das definições mais apuradas de
Patrimônio Cultural e Natural, ela determina a criação da “Lista do Patrimônio Mundial” e da “Lista do
Patrimônio Mundial em Perigo”, abordando os parâmetros de inclusão.
12
Segundo o site da UNESCO, em 2009 eram 193 países signatários da convenção.
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operativos que materializem e tornem possível a defesa desses bens insubstituíveis
da cultura” (CURY, 2004, p.195).
Voltando à Europa, o ano de 1975 foi considerado o “Ano Europeu do
Patrimônio Arquitetônico” e mediante a importância do patrimônio do velho
continente, dois documentos foram elaborados em Amsterdã, na Holanda. Elaborouse, em setembro daquele ano, a Carta Européia do patrimônio arquitetônico pelo
Comitê de Ministros do Conselho da Europa; e essa foi promulgada no mês seguinte
no Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu, organizado pelo Conselho da
Europa. Os eventos receberam os nomes de “Manifesto de Amsterdã” e “Declaração
de Amsterdã”, respectivamente.
A “Carta Européia”, mesmo que referente ao patrimônio europeu, oferece
definições ricas e decisivas para o entendimento do valor daquilo que foi edificado
ao afirmar que o patrimônio arquitetônico é “expressão insubstituível da riqueza e da
diversidade da cultura européia, é herança comum de todos os povos” (CURY, 2004,
p.211). Torna-se mais evidente o distanciamento da política de preservação que
considerava patrimônio apenas a partir da monumentalidade e da excepcionalidade:
O patrimônio arquitetônico europeu é constituído não somente por
nossos monumentos mais importantes, mas também pelos conjuntos
que constituem nossas antigas cidades e povoações tradicionais em
seu ambiente natural ou construído. Durante muito tempo só se
protegeram e restauraram os monumentos mais importantes, sem
levar em conta o ambiente em que se inserem. Ora, eles podem
perder uma grande parte de seu caráter se esse ambiente é alterado.
Por outro lado, os conjuntos, mesmo que não disponham de
edificações excepcionais, podem oferecer uma qualidade de
atmosfera produzida por obras de arte diversas e articuladas. É
preciso conservar tanto esses conjuntos quanto aqueles. (CURY,

2004, p.212-213).
A “Declaração de Amsterdã” corrobora a “Carta Européia”, pois “o patrimônio
arquitetônico da Europa é parte integrante do patrimônio cultural do mundo inteiro”
(CURY, 2004, p.199). E define que “esse patrimônio compreende não somente as
construções isoladas de um valor excepcional e seu entorno, mas também os
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conjuntos, bairros de cidades e aldeias que apresentem um interesse histórico ou
cultural” (CURY, 2004, p.200). Uma novidade é o entendimento de que a “arquitetura
de hoje é o patrimônio de amanhã”, razão pela qual “tudo deve ser feito para
assegurar uma arquitetura contemporânea de alta qualidade” (CURY, 2004, p.201).
Iniciava -se então a preocupação com a produção dos bens edificados para que
sejam representantes da época atual no futuro. Ambos os documentos ressaltam a
importância não só arquitetônica, mas cultural, espiritual, econômica, social,
educativa e de ambiência que o patrimônio possui e para que seja conservado deve
haver uma atuação integrada do ponto de vista jurídico, administrativo, técnico e
financeiro13.
Ressalta m-se as definições importantes dadas ao patrimônio arquitetônico de
um modo geral:
O patrimônio arquitetônico dá testemunho da presença da história e
de sua importância em nossa vida. A encarnação do passado no
patrimônio arquitetônico constitui um ambiente indispensável ao
equilíbrio e ao desenvolvimento do homem (...) É uma parte
essencial da memória dos homens de hoje em dia e se não for
possível transmiti-la às gerações futuras na sua riqueza autêntica e
em sua diversidade, a humanidade seria amputada de uma parte da
consciência da sua própria continuidade. O patrimônio arquitetônico
é um capital espiritual, cultural, econômico e social cujos valores são
insubstituíveis. (...) O patrimônio arquitetônico t em um valor
educativo determinante. (CURY, 2004, p.213)

Em 1976, a Conferência Geral UNESCO, 19a sessão, em Nairóbi, Quênia,
elaborou a “Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua
função na vida contemporânea”. Deu-se valor definitivo aos conjuntos históricos ou
tradicionais – “fazem parte do ambiente cotidiano dos seres humanos em todos os
países, constituem a presença viva do passado que lhes deu forma” – e, acima de
tudo, valoriza -se fortemente a dimensão social do patrimônio, pois os conjuntos

13

A Conservação Integrada, segundo a “Declaração de Amsterdã” é o resultado da ação conjugada das técnicas
de restauração e da pesquisa de funções apropriadas e deve ser um dos pressupostos do planejamento urbano
e regional.
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“asseguram ao quadro da vida a variedade necessária para responder à diversidade
da sociedade e, por isso, adquirem um valor e uma dimensão humana
suplementares” (CURY, 2004, p.217). Amplia-se a noção de patrimônio:
Considera-se “conjunto histórico ou tradicional” todo grupamento de
construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e
paleontológicos, que constituam um assentamento humano, tanto no
meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos
do ponto de vista arqueológico, arquitetônico, pré-históricos,
histórico, estético ou sócio-cultural. (CURY, 2004, p.219).

A “Carta de Machu Pichu”, Peru, de 1977, retoma a “Carta de Atenas 1933”,
apenas para atualização e não substituição, pois é uma referência do contexto
daquela época em que imperava o modernismo. Os itens tratados são moradia,
transporte, recursos naturais, tecnologia e planejamento urbano. Diferentemente da
década de 1930, os fatores de conformação e transformação de uma cidade se
apresentam integrados e não setorizados. Quanto à “preservação e defesa dos
valores culturais e patrimônio histórico-monumental” defende-se que:
É necessário que não só se preserve e conserve o patrimônio
histórico monumental, como também que se assuma a defesa do
patrimônio cultural, conservando os valores de fundamental
importância para afirmar a personalidade comunal ou nacional e/ou
aqueles que têm um autêntico significado para a cultura em geral

(CURY, 2004, p.241).
A década de 1980 é aberta com a “Carta de Burra”, Austrália, redigida pelo
Internacional Council on Monuments and Sites/ICOMOS (Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios)14. O documento discorre sobre medidas e ações de
preservação do patrimônio15. A partir dessa década não haverá mais definições
sobre o patrimônio edificado que contrastem com as anteriores ou que as
14

O ICOMOS é uma organização civil internacional ligada à UNESCO, criada em 1964, quando foi realizado o
congresso que deu origem à “Carta de Veneza”. Uma de suas principais atribuições é o aconselhamento no que
se refere aos bens que receberão classificação como Patrimônio Mundial. Desenvolve atividades no campo
doutrinário através de cursos e publicações, além de desenvolver técnicas, princípios e políticas de
conservação, proteção e reabilitação do patrimônio cultural nos cerca de 110 países membros, em 2010. No
Brasil, atua através do Comitê sediado em Curitiba, Paraná, após fundação ocorrida em 1978 no Rio de Janeiro
e registro em 1980, em Brasília.
15
No item 1.2 os conteúdos da Carta de Burra serão apresentados.
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complementem significativamente. Ou seja, as cartas patrimoniais, a partir da
década de 1980, tornam-se documentos que corroboram definições mais amplas já
apresentadas sobre o patrimônio arquitetônico, como a da “Convenção de Paris” de
1972 ou da “Carta Européia” de 1975. Ou, ainda, tratam de temas específicos ou de
questões locais dentro dessa mesma categoria de composição arquitetônica como,
por exemplo, a “Carta de Florença”, Itália, de 1981 que tem como objeto os jardins
históricos e trata de cuidados específicos necessários para a sua preservação.
Surgirão novos conceitos interligados a produção edificada como “paisagem
cultural” 16 ou novos termos para medidas de intervenção, bem como algumas
atualizações de cartas, conforme será visto mais adiante.
De todo modo, as cartas patrimoniais posteriores à década de 1970, que
tratam da temática do patrimônio edificado, deixam um legado complementar
valioso. Em 1982, durante o 3o Colóquio interamericano sobre a conservação do
patrimônio monumental promovido pelo ICOMOS, foi redigida a “Declaração de
Tlaxcala”, no México, que trata da revitalização de pequenas aglomerações que “se
constituem em reservas de modos de vida que dão testemunho de nossas culturas,
conservam uma escala própria e personalizam as relações comunitárias, conferindo
assim, uma identidade a seus habitantes” (CURY, 2004, p.266).
A “Carta de Washington”, Estados Unidos, escrita em 1986 também pelo
ICOMOS, se tornou a carta internacional para a salvaguarda das cidades históricas,
como complementar da “Carta de Veneza”. Destaque para o início do documento
que enfatiza: “todas as cidades do mundo são expressões materiais da diversidade
das sociedades através da história e são todas, por essa razão, históricas” (CURY,
2004, p.281). E justifica o uso do termo “cidades históricas” no título da carta:
16

o

A Recomendação n R (95) 9 sobre a conservação integrada das áreas de paisagens culturais como
integrantes das políticas paisagísticas foi realizada pelo Conselho da Europa – Comitê de Ministros, em 11 de
setembro de 1995.
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A presente carta diz respeito mais precisamente às cidades grandes
ou pequenas e aos centros ou bairros históricos com seu entorno
natural ou construído, que, além de sua condição de documento
histórico, exprimem valores próprios das civilizações urbanas
tradicionais. (CURY, 2004, p.281)

O documento destaca os elementos materiais e imateriais dos lugares como
portadores da expressão da imagem da cidade, pois “Os valores a preservar são o
caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos materiais e espirituais que
expressam sua imagem, (...)” (CURY, 2004, p.282). Relaciona definitivamente a
participação dos habitantes locais com a manutenção dos bens culturais.
Seguindo a mesma temática sobre conjuntos urbanos preservados, é
publicada a “Carta de Petrópolis” no Brasil, a partir do 1o Seminário brasileiro para
preservação e revitalização de centros históricos ocorrido em 1987. Importantes
definições são dadas, inclusive reforçando afirmações da “Carta de Washington”:
Entende-se como sítio histórico urbano o espaço que concentra
testemunhos do fazer cultural da cidade em suas diversas
manifestações. Esse sítio histórico urbano deve ser entendido em se
sentido operacional de “área crítica”, e não por oposição a espaços
não-históricos da cidade, já que toda cidade é um organismo
histórico. (CURY, 2004, p.285).

A partir dessa definição compreende-se que “o sítio histórico urbano – SHU –
é parte integrante de um contexto amplo que comporta as paisagens naturais e
construídas, assim como a vivência de seus habitantes num espaço de valores
produzidos no passado e no presente, em processo dinâmico de transformação”
(CURY, 2004, p.285).
A diversidade cultural e seus contextos favorecem a elaboração dos
documentos a partir da década de 199017. São elaboradas cartas referentes à

17

Ainda na década de 1980, exatamente em 1985, foi redigida a “Declaração do México” durante a Conferência
mundial sobre políticas culturais, que enfatiza o quanto é imprescindível que se respeite as tradições e formas
de expressão de cada povo, assim como a identidade cultural, frente às transformações no mundo.
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autenticidade18 e valores que representam como a “Conferência de Nara”, Japão,
sobre autenticidade em relação à convenção do Patrimônio Mundial, em 1994 e a
“Carta de Brasília”, documento regional do Cone Sul sobre autenticidade, elaborado
em 1995. Fins da década de 1990 e início dos anos 2000 marcam a necessidade de
destacar o valor do patrimônio intangível/imaterial legitimando-o nas cartas. Outros
documentos

sobre

intervenções

no

patrimônio

edificado

continuam

sendo

elaborados, porém com temáticas locais e específicas.

1.2. Terminologias e ações de preservação sobre o patrimônio
arquitetônico

O processo transformador e porque não, evolutivo, da definição de patrimônio
arquitetônico, também aponta modificações nas ações realizadas sobre esse
patrimônio ao longo das décadas. São intervenções que incidem na arquitetura
visando a manutenção do patrimônio.
Para o entendimento das ações de preservação sobre o patrimônio
arquitetônico é preciso explicitar as terminologias usuais e mais recorrentes.
Segundo (COSTA, 2008), “preservação” é o processo de tomada de consciência do
valor de um bem cultural. Implica observação, sensibilização, critérios de escolha,
análise e decisão. E para preservar existem caminhos a seguir, resumidamente
através da conservação e da restauração. A “conservação” é o conjunto de
procedimentos técnicos adotados para garantir a integridade física do objeto o mais
próximo possível do estado original, uma ação permanente; enquanto “restauração”
18

A autenticidade foi tratada inicialmente na “Carta de Veneza” e aparece como principal fator de atribuição
de valores por ser fundamental nos estudos científicos do patrimônio cultural.
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é o conjunto de procedimentos técnicos científicos usados para recuperar objetos
danificados, uma ação excepcional.
Segundo o IPHAN, o estado de conservação não pode ser confundido com o
estado de preservação, pois o primeiro refere-se ao seu grau de integridade físicomaterial, enquanto o segundo está relacionado à manutenção das características
originais; independente do período em que foi construído (IPHAN, 2001). Assim,
ações de conservação podem ser igualadas às ações de manutenção, pois é como
a edificação se apresenta quanto às condições de habitabilidade, limpeza,
segurança estrutural, etc. Enquanto as ações de preservação visam a manutenção
de aspectos da composição arquitetônica de uma construção, os quais a
caracterizem como pertencente à uma época ou estilo. E a restauração surge como
uma possibilidade de reverter problemas de conservação e de preservação.
A “Carta de Burra”, Austrália, de 1980, surgiu como norteadora dos conceitos
e parâmetros a serem utilizados nas intervenções arquitetônicas ainda hoje
utilizadas. No primeiro artigo são definidos vários termos:
- o termo bem designará um local, uma zona, um edifício ou outra
obra construída, ou um conjunto de edificações ou outras obras que
possuam uma significação cultural, compreendidos, em cada caso, o
conteúdo e o entorno a que pertence.
- o termo significação cultural designará o valor estético, histórico,
científico ou social de um bem para as gerações passadas,
presentes ou futuras.
- a substância será o conjunto de materiais que fisicamente
constituem o bem. (CURY, 2004, p. 247)

Nesse documento, “conservação”, “manutenção” e “preservação” também são
termos definidos que corroboram as demais definições apresentadas anteriormente:
- o termo conservação designará os cuidados a serem dispensados a
um bem para preservar-lhe as características que apresentem uma
significação cultural. De acordo com as circunstâncias, a
conservação implicará ou não a preservação ou a restauração, além
da manutenção; ela poderá, igualmente, compreender obras mínimas
de reconstrução ou adaptação que atendam às necessidades e
exigências práticas.
- o termo manutenção designará a proteção contínua da substância,
do conteúdo e do entorno de um bem e não deve ser confundido com
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o termo reparação. A reparação implica a restauração e a
reconstrução, e assim será considerada.
- a preservação será a manutenção no estado da substância de um
bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada.
- a restauração será o restabelecimento da substância de um bem
em um estado anterior conhecido. (CURY, 2004, p. 247-248)

Ressalta -se que as ações sobre o patrimônio arquitetônico foram debatidas
desde a segunda metade do século XIX por pesquisadores e arquitetos como
Viollet-Le-Duc, John Ruskin e Camilo Boito, considerados os primeiros teóricos da
restauração. Mascarenhas (2008) sintetiza as teorias e as relaciona. Para Le-Duc
restaurar um edifício consistira em reconstruir a forma hipoteticamente original
daquele edifício, ignorando todo e qualquer elemento que ao longo da história tenha
sido acrescentado. Le-Duc se inspirava no “arquiteto criador da obra para justificar
os complementos a serem realizados, na intervenção restaurativa, na busca da
composição e harmonia de uma unidade estilística arquitetônica” (MASCARENHAS,
2008, p. 45). A teoria de Le-Duc permitia os falsos históricos que, em contrapartida,
eram combatidos por Ruskin, que valorizava a autenticidade dos monumentos tais
como chegaram até hoje, “independente do estado de conservação que apresentam
e respeitando os acréscimos de outras épocas sem admitir reconstituição de partes,
pois para ele, o restauro era a pior maneira de destruir o bem” (MASCARENHAS,
2008, p. 45). A palavra autenticidade tem origem grega e “quer dizer o primordial, o
principal, o que vale para todos. Alguma coisa é autêntica quando se estabelece
sem nenhuma dúvida a sua identidade. Está associado ao conceito de originalidade”
(MASCARENHAS, 2008, p.48).
Le-Duc e Ruskin foram contemporâneos e representavam polaridades quanto
às teorias de restauração na metade do século XIX. Nos anos finais dos oitocentos,
Boito apresenta uma posição intermediária entre os dois teóricos anteriores. Para
Salcedo (2007), ele aponta uma visão crítica tanto da unidade estilística de Le-Duc
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como da visão contemplativa e sacramentalista de Ruskin. Para tanto, estabelece
princípios que deveriam ser considerados na restauração do edifício: diferença entre
o novo e o velho, diferença de mate riais de construção, supressão dos ornatos,
permanência dos elementos originais do monumentos, colocação em alguma parte
do bem da data do restauro, descrição do monumento e dos diversos períodos do
trabalho. Assim, para Boito:
A restauração deveria deixar claro para a posteridade as
intervenções realizadas no edifício por meio do estilo próprio da
época da intervenção, dos materiais de construção, da data do
restauro e da documentação na intervenção realizada. Esses
princípios são até hoje considerados na restauração. (SALCEDO,

2008, p.30)
No início do século XX, através das Cartas Patrimoniais, foram divulgados os
critérios e conceitos básicos relacionados às intervenções em edificações históricas.
Portanto, mais uma vez recorre-se às Cartas Patrimoniais como documentos
fundamentais e que regem as intervenções.
A “Carta de Atenas 1931” insere assuntos concernentes à conservação e
aponta os princípios gerais e doutrinas sobre a proteção dos monumentos. Inicia seu
texto abordando a questão da restauração de monumentos isolados, os quais, e
somente eles, são considerados patrimônio nessa época. No seu primeiro item
denominado “I. Doutrinas. Princípios Gerais” aponta:
(...) a conferência constatou que nos diversos Estados representados
predomina uma tendência geral para abandonar as reconstituições
integrais, evitando assim seus riscos, pela adoção de uma
manutenção regular e permanente, apropriada para assegurar a
conservação dos edifícios. Nos casos em que uma restauração
pareça indispensável devido à deterioração ou destruição, a
conferência recomenda que se respeite a obra histórica e artística do
passado, sem prejudicar o estilo de nenhuma época. (CURY,

2004, p.13)
O uso de materiais modernos é aprovado desde que sejam “dissimulados,
salvo impossibilidade, a fim de não alterar o aspecto e o caráter do edifício a ser
restaurado” (CURY, 2004, p. 15). Por exemplo, a conservação das ruínas deve ser
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feitas por anastilose 19, se possível; e, caso tenham de ser aplicados novos materiais,
que sejam reconhecíveis.
Dois anos depois, destaca-se na “Carta de Atenas 1933” a crítica às cópias
de estilos anteriores, pois “o emprego de estilos do passado, sob pretextos estéticos,
nas construções novas erigidas nas zonas históricas, têm conseqüências nefastas.”
(CURY, 2004, p54):
“Tais métodos são contrários à grande lição da história. Nunca foi
constatado um retrocesso, nunca o homem voltou sobre seus
passos. As obras-primas do passado nos mostram que cada geração
teve sua maneira de pensar, suas concepções, sua estética,
recorrendo, como trampolim para sua imaginação, à totalidade de
recursos técnicos de sua época. Copiar servilmente o passado é
condenar-se à mentira, é erigir o "falso" como princípio, pois as
antigas condições de trabalho não poderiam ser reconstituídas e a
aplicação da técnica moderna a um ideal ultrapassado sempre leva a
um simulacro desprovido de qualquer vida. Misturando o "falso" ao
"verdadeiro", longe de se alcançar uma impressão de conjunto e dar
a sensação de pureza de estilo, chega-se somente a uma
reconstituição fictícia, capaz apenas de desacreditar os testemunhos
autênticos, que mais se tinha empenho em preservar.” (CURY,

2004, p.54)
Desta forma, a ideia da cópia é considerada uma afronta aos valores estéticos
e históricos da produção arquitetô nica.
Em 1964 a “Carta de Veneza”, mais precisa e técnica, afirma que “conservação
e restauração dos monumentos constituem uma disciplina que reclama a
colaboração de todas as ciências e técnicas que possa contribuir para o estudo e a
salvaguarda do patrimônio monumental” (CURY, 2004, p.92). E ambas as ações
“visam a salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico” (CURY,
2004, p.92).
A “Carta de Veneza”, em seus artigos 4o ao 8o, aponta que a conservação
exige manutenção permanente e é favorecida pela utilização do bem para fins
sociais úteis. Esta utilização não deve alterar a disposição ou a decoração dos
19

Anastilose (Anastylosis) é a recolocação em seus lugares dos elementos originais encontrados no local (CURY,
2004, p.16). A intenção é fazer com que uma estrutura em ruínas seja espacialmente compreensível.
Geralmente é a única forma aceita de reconstrução em sítios históricos. (MASCARENHAS, 2008, p.17)
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edifícios e apenas dentro destes limites que as modificações exigidas pela evolução
dos usos e costumes poderão ser admitidas. A conservação de um monumento
implica manter o seu entorno proporcionado e conservado não devendo ser
permitidas quaisquer novas construções, demolições ou modificações que possam
alterar as relações volumétricas e cromáticas.
A restauração é considerada pela “Carta de Veneza” em seu artigo 9o como um
tipo de operação altamente especializado e excepcional, preservando valores
estéticos e históricos do monumento baseando-se no respeito pelos materiais
originais e pela documentação autêntica. Qualquer trabalho que seja necessário
efetuar deverá ser distinto da composição arquitetônica original e apresentar marcas
que o reportem claramente ao tempo presente. Além disso, o restauro deve ser
sempre precedido e acompanhado por um estudo arqueológico e histórico do
monumento. Sobre as técnicas aplicadas o documento afirma que se as técnicas
tradicionais se revelarem inadequadas “a consolidação do monumento pode ser
assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conservação e
construção, cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e
comprovada pela experiência” (CURY, 2004, p.93).
A finalidade da restauração, segundo a “Carta de Veneza”, não é alcançar uma
unidade de estilo; sendo assim, as contribuições válidas de todas as épocas para a
formação do monumento devem ser respeitadas. Quando um edifício apresenta uma
sobreposição de etapas de construção realizadas em épocas diferentes, a
eliminação de algum desses trabalhos posteriores apenas poderá ser justificada em
circunstâncias excepcionais, quando o que for removido seja de pouco interesse e
aquilo que se pretenda pôr a descoberto tenha grande valor histórico, arqueológico
ou estético e o seu estado de conservação seja suficientemente bom para justificar
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uma ação desse tipo. Enfim, os elementos destinados a substituírem as partes que
faltem devem integrar-se harmoniosamente no conjunto e, simultaneamente, serem
distinguíveis do original para que a restauração não falsifique o documento artístico
ou histórico.
Na sequência de documentos que apontam como agir sobre o patrimônio
edificado, tem-se a “Carta do Restauro” de 1972, elaborada na Itália, e que promove
definições importantes como “salvaguarda” e “restauração”:
Artigo 4º - Entende-se por salvaguarda qualquer medida de
conservação que não implique a intervenção direta sobre a obra;
entende-se por restauração qualquer intervenção destinada a manter
em funcionamento, a facilitar a leitura e a transmitir integralmente ao
futuro as obras e os objetos definidos nos artigos precedentes.

(CURY, 2004, p.148)
O documento proíbe remoções ou demolições que apaguem a trajetória da
obra através do tempo, a menos que sejam elementos inseridos que alteraram
valores históricos da obra ou que a falsificaram. E ainda valoriza as medidas de
caráter preventivo que evitam outras posteriores mais profundas.
Em 1976, a “Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e
sua função na vida contemporânea”, produzida em Nairóbi, no Quênia, apresentou o
termo salvaguarda como “a identificação, a proteção, a conservação, a reabilitação,
a manutenção e a revitalização dos conjuntos históricos ou tradicionais e de se
entorno” (CURY, 2004, p. 220).
Considerando-se que a temática tratada nesta pesquisa aborda uma
reconstrução realizada em Ouro Preto, toma-se como parâmetros as definições
oferecidas pelas Cartas Patrimoniais para avaliá-la. Vale ressaltar que a intervenção
objeto de estudo foi assim denominada, como “reconstrução”, pelos órgãos
municipal e federal de preservação na cidade, bem como pelo arquiteto que a
projetou e pela proprietária do bem.
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A “reconstrução” está entre os termos amplamente utilizados para designar
intervenções no ambiente construído, seja em um bem isolado, seja em conjunto.
Segundo Mello e Vasconcellos (2006), existem práticas que recebem o prefixo “re”,
que tem como significado “voltar a” e serão identificadas a seguir. Algumas práticas,
comuns em outros séculos, não são mais usuais e outras ainda são aplicadas
demonstrando contemporaneidade.
A “renovação” foi uma prática consolidada no século XIX, visando a
higienização ou melhoria da circulação através da remoção dos habitantes da área
para outros lugares e modificando o tecido urbano anterior. Era defendida ainda no
início do século XX para valorizar monumentos históricos. A “Carta de Atenas 1933”
embuída pelos preceitos modernistas, discorre sobre crescimento das cidades e
circulação, apontando alternativas e ações:
O crescimento excepcional de uma cidade pode criar uma situação
perigosa, levando a um impasse do qual só se sairá mediante alguns
sacrifícios. O obstáculo só poderá ser suprimido pela demolição.
Mas, quando esta medida acarreta a destruição de verdadeiros
valores arquitetônicos, históricos ou espirituais, mais vale, sem
dúvida, procurar uma outra solução. Ao invés de suprimir o obstáculo
à circulação desviar-se-á a própria circulação ou, se as condições o
permitirem impor-se-lhe-á uma passagem sob um túnel. Enfim, podese também deslocar um centro de atividade intensa e,
transplantando-o para outra parte, mudar inteiramente o regime
circulatório da zona congestionada. A imaginação, a invenção e os
recursos técnicos devem combinar-se para chegar a desfazer os nós
que parecem mais inextrincáveis. (CURY, 2004, p.53)

Preocupava-se também com a existência de cortiços e a necessidade de
eliminá-los, mesmo lamentando essa prática:
A destruição de cortiços ao redor dos monumentos históricos dará a
ocasião para criar superfícies verdes. É possível que, em certos
casos, a demolição de casas insalubres e de cortiços ao redor de
algum monumento de valor histórico destrua uma ambiência secular.
É uma coisa lamentável, mas inevitável. Aproveitar-se-á a situação
para introduzir superfícies verdes. Os vestígios do passado
mergulharão em uma ambiência nova, inesperada talvez, mas
certamente tolerável, e da qual, em todo caso, os bairros vizinhos se
beneficiarão amplamente. (CURY, 2004, p.54)
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Ou seja, para a época, a eliminação de um cortiço equivale à destruição de
um incômodo, favorecendo a limpeza da ambiência onde o monumento está inserido
e criando outra mais aprazível, através de áreas verdes. Atualmente é criticada
quanto ao plano social, visto que “desfaz o laço dos habitantes da área ‘renovada’
quando são removidos para outros lugares” e quanto à morfologia “rompe
brutalmente as características do tecido anterior e a relação com a vizinhança”
(MELLO e VASCONCELLOS, 2006, p.57).
Para Mello e Vasconcellos (2006), o termo “reabilitação”, consolidado na
década de 1970 a partir da Convenção da UNESCO de 1972, apresenta um aspecto
da conservação através de ações mais avançadas. Não são simples melhorias e
mesmo assim é menos cara que outras práticas como a restauração. Segundo a
Carta de Lisboa de 1995 que procurou sistematizar tipos de intervenções urbanas, a
reabilitação “é uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade
existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades
sociais, econômicas e funcionais”.
Outro termo também definido pela carta é “revitalização” que “engloba
operações destinadas a relançar a vida econômica e social de uma parte da cidade
em decadência”. Ou seja, busca revalorização dos espaços urbanos, relacionandoos a aspectos econômicos. Assemelha -se a “requalificação” por ter implícita a
intenção e a importância de trazer novas atividades econômicas às áreas
decadentes. E se difere pela relação de identidade que é inexiste em revitalização,
pois a requalificação exige a manutenção da identidade e das características do
lugar.
Outras ações mais recentes surgem em fins de século XX. O termo
“regeneração” está “ligado a uma metáfora que compara a trama de um tecido da
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pele ao tecido urbano. Seria um processo de recuperação do tecido da pele, sem no
entanto, rompê-lo.” (MELLO e VASCONCELLOS, 2006, p.57). É a ideologia da
recuperação para trazer nova vida e saúde para o tecido urbano; e, assim como os
termos anteriores, busca recuperação econômica do local. Enquanto isso
“reciclagem” e “refuncionalização” aparecem como intervenções que introduzem
novas tecnologias para abrigar novos usos. Tem sido aplicada em centros urbanos
como forma de atração para ocupação de espaços abandonados ou desvalorizados.
Após a breve explanação sobre alguns termos usuais dentro das ações de
preservação do patrimônio arquitetônico, retoma-se o foco no termo debatido: a
“reconstrução”. Principalmente praticada no pós Segunda Guerra Mundial devido à
destruição das cidades envolvidas no conflito, tornou-se aplicável diante de perdas
promovidas por tragédias. A definição está na Carta de Burra onde “reconstrução”
apresenta -se claramente definida como:
A reconstrução será o restabelecimento, com o máximo de exatidão,
de um estado anterior conhecido; ela se distingue pela introdução na
substância existente de materiais diferentes, sejam novos ou antigos.
A reconstrução não deve ser confundida, nem com a recriação, nem
com a reconstituição hipotética, ambas excluídas do domínio
regulamentado pelas presentes orientações. (CURY, 2004, p.

248)
Em um item específico aponta recomendações fundamentais para a aplicação
da reconstrução:
o

Artigo 17 - A reconstrução deve ser efetivada quando constituir
condição sine qua non de sobrevivência de um bem cuja integridade
tenha sido comprometida por desgastes ou modificações, ou quando
possibilite restabelecer ao conjunto de um bem uma significação
cultural perdida.
o
Artigo 18 - A reconstrução deve se limitar à colocação de elementos
destinados a completar uma entidade desfalcada e não deve
significar a construção da maior parte da substância de um bem.
o
Artigo 19 - A reconstrução deve se limitar à reprodução de
substâncias cujas características são conhecidas graças aos
testemunhos materiais e/ou documentais. As partes reconstruídas
devem poder ser distinguidas quando examinadas de perto.

(CURY, 2004, p. 250-251)
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Torna-se claro que uma reconstrução deve respeitar o bem a sofrer a ação e
o seu entorno; e todas as partes refeitas devem ser compreendidas como algo
posterior à construção do bem destruído.

1.3. Ouro Preto

1.3.1. Breve Histórico 20

A antiguidade da cidade de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais,
a 96 quilômetros da capital, Belo Horizonte, e sua representação na história do país,
bem como o valor arquitetônico e paisagístico que possui, refletem no entendimento
do patrimônio cultural do Brasil desde a década de 1930. A cidade permanece como
exemplar de sítio histórico com grande expressividade e importância.

a)

b)

FIGURA 01 – a) Vista parcial de Ouro Preto. Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo
particular, 11 ago. 2009. b) Localização geográfica do estado de Minas Gerais no Brasil (detalhe) e
Ouro Preto no estado. Fonte: www.wikipedia.com.br, acesso em 14.03.2010

20

O breve histórico faz um apanhado geral sobre a evolução de Ouro Preto e tem como base Silva (2005) e
Moraes e Silva (2003).
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O arraial que deu origem à atual Ouro Preto foi fundado em 1698 quando se
iniciava o Ciclo do Ouro:
A descoberta de ouro pelos bandeirantes, em 1691, na região depois
denominada Minas Gerais, não provocou apenas o rápido
aparecimento de povoados, os chamados arraiais, origem de muitas
cidades, mas também, fez que a Coroa Portuguesa voltasse suas
atenções para aquela que logo se tornaria uma das mais ricas
regiões do Brasil. (LOPES, 2007, 127)

Em 1711, elevada à categoria de vila com o nome “Vila Rica”, constitui
importante marco e referência do processo de colonização portuguesa do território
mineiro desde a descoberta de ouro em fins do século XVII, ao deslocar o eixo
econômico para o interior durante o apogeu do Ciclo do Ouro. Exercia função na
estrutura político-administrativa da capitania como representante do poder da Coroa
Portuguesa, figurando como sede da capitania de Minas Gerais a partir de 1720.
Estima-se que o início da fase mais abundante da mineração do ouro em Vila Rica
foi o ano de 1725 e se estendeu até 1750, quando iniciam os primeiros sintomas de
decadência das minas.
Assim, entrando em processo de estagnação com o declínio da produção
aurífera, em meados do século XVIII, Ouro Preto manteve relativamente preservado
seu centro histórico. Ainda no século XVIII, foi palco da Inconfidência Mineira, em
1789, expressivo movimento separatista contra a Coroa Portuguesa 21.
Em 1823 foi alçada por Dom Pedro I à “Imperial Cidade de Ouro Preto”,
adotando a partir de então o nome “Ouro Preto”. A presença da Escola de Minas de
Ouro Preto, fundada em 1876, garantiu por anos a vitalidade e o prestígio dessa
21

A Inconfidência Mineira tem grande representatividade para Minas Gerais. A intenção de tornar a capitania
de Minas Gerais livre do domínio português e os ideais de liberdade estampados em latim na bandeira do
movimento, fez com que a bandeira fosse adotada em 1963 pelo estado mineiro: “libertas quae sera tamen”,
traduzido como “liberdade ainda que tardia”. Os conspiradores como Cláudio Manoel da Costa, Alvarenga
Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, entre outros inconfidentes presos e condenados por crime de lesa-majestade
(traição contra a pessoa do Rei), são homenageados em Ouro Preto ao darem nome a logradouros e
construções, bem como em outras cidades mineiras, inclusive em Belo Horizonte. O mesmo aconteceu com
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado o líder do movimento (embora existam controvérsias) e
que se tornou, o mártir ao ser enforcado e esquartejado.
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cidade, conferindo também maior dinâmica econômica à região22. Condicionada por
fatores econômicos, naturais e também pela imposição de normas e diretrizes
urbanísticas, a paisagem dessa cidade sofreu inúmeras transformações, ainda que
nos séculos XVIII e XIX a natureza dessas transformações não implicasse em
grandes impactos ambientais e sócio-culturais.
Ao final do século XIX, com a proclamação da república, a capital do Estado
de Minas Gerais é transferida de Ouro Preto para Belo Horizonte 23. Este momento
revelou-se como uma inflexão no processo de desenvolvimento de Ouro Preto, bem
como dos municípios próximos. A cidade perdeu, de imediato, parte expressiva de
sua população, transferida para a nova capital. Dos 17 mil habitantes, em fins do
século XIX, Ouro Preto abre o novo século com apenas 11 mil, fenômeno não se
restringiu à velha capital, mas atingiu toda a região em razão da oferta de
oportunidades e empregos que Belo Horizonte passou a oferecer, já desde o início
de sua construção. Ao mesmo tempo, considerando essa mudança significativa,
Carlos Lemos afirma que “Belo Horizonte foi responsável pela conservação de Ouro
Preto, que ficou hibernada até chegar o momento da sua declaração como ‘cidade
monumento histórico’” (LEMOS, 2009, p.32). A cidade recebeu essa denominação
em 1933, como será visto adiante.
Nessa época, a implantação da rede ferroviária, iniciada na virada do século
XIX para o XX, conferiu uma nova dinâmica à região, propiciada por uma maior
22

A Escola de Minas constituiu um importante atrativo e referencial para a instalação de indústrias e
siderúrgicas na região a partir dos anos de 1940, quando se inicia a industrialização na região, fornecendo-lhes
mão-de-obra altamente qualificada e veio a constituir o núcleo formador da Universidade Federal de Ouro
Preto/UFOP.
23
A ideia do projeto de Belo Horizonte, definida na Constituinte Mineira de 1894, tornou-se um dos marcos
referenciais da vontade de mudança do Brasil Republicano. Cabia à nova capital unificar o Estado, garantindo
seu desenvolvimento e prosperidade, tornando-se estímulo à modernização. Tal responsabilidade foi delegada
ao engenheiro Aarão Reis que elaborou um projeto urbanístico moderno neoclássico, conjugando um traçado
de malhas ortogonal e diagonal. Para aprofundamento ver (LEMOS, 1998). Inaugurada em 1897 como capital
do estado de Minas Gerais tornou-se, portanto, a primeira cidade planejada do Brasil. Possui 2.375.444
habitantes, conforme censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, e é a sexta capital mais
populosa do país.

54

facilidade de deslocamento de pessoas e acesso a novidades. O trem de ferro trazia
consigo, e junto com a luz elétrica, a idéia de progresso e, com ela, uma nova
arquitetura, bem como novos costumes. A paisagem se modificou pela introdução,
sobretudo nas áreas mais planas das várzeas, de todo o aparato das ferrovias, rede
de trilhos e as estações, redirecionando o crescimento da malha urbana.
A presença de grandes jazidas minerais nessa região, parte integrante do
chamado quadrilátero ferrífero, atraiu uma série de indústrias, razão pela qual Ouro
Preto tem, hoje, sua base econômica e de arrecadação centrada na extração
mineral24. A partir dos anos 50 do século XX, Ouro Preto passou a sofrer um intenso
processo de urbani zação e adensamento em razão do desenvolvimento de
atividades industriais na região, bem como do setor terciário, principalmente
impulsionado pelo turismo, resultando em situações de descaracterização da
paisagem urbana.

1.3.2. Referência na política de preservação no Brasil

Ouro Preto foi declarada Monumento Nacional, mediante um decreto do
governo provisório federal que “assim veio atender a uma série de solicitações
partidas principalmente de intelectuais mineiros” (LEMOS, 2009, p. 45). O Decreto no
22.928 de 12 de junho de 1933, foi o primeiro documento brasileiro tratando do
patrimônio cultural e “materializava-se em um ato emanado do Governo Federal,
finalmente, o reconhecimento da obrigação estatal de preservar o patrimônio cultural

24

Segundo dados do IBGE sobre a economia em Ouro Preto, o Produto Interno Bruto/ PIB apresenta 0,65%
arrecadado pela agropecuária, 25,9% pelos serviços (incluindo atividade turística) e 73,45% pela indústria
(basicamente indústrias de mineração).
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brasileiro” (MIRANDA, 2006, p.03). No decreto foram destacadas as qualidades de
Ouro Preto: “teatro de acontecimentos de alto relevo históricos na formação de
nossa nacionalidade e que possui velhos monumentos, edifícios e templos de
arquitetura colonial, verdadeiras obras d’arte que merecem defesa e conservação”.
A justificativa corrobora o contexto vigente na época e as idéias das primeiras
Cartas Patrimoniais, quando o que se valorizava na produção arquitetônica era a
monumentalidade e a excepcionalidade.
Lemos (2009) comenta:
Ouro Preto, é interessante a gente perceber isto, não foi tombada
verdadeiramente como um cidade possuidora de características
especiais no campo do urbanismo decorrente da conurbação de
arraiais de garimpeiros. Ouro Preto foi preservada porque se desejou
proteger seus monumentos maiores, cada um visto de per si, e o ato
legal visou à proteção de um pacot e de construções, cujas áreas
envoltórias acabaram abrangendo a cidade toda. Naquele decreto
não se cogitou do fenômeno urbanização em si mesmo, como uma
manifestação cultural de preciso interesse social, fato evidentemente
não analisado na justificativa que lembrava ter sido a Vila Rica,
apenas, “teatro de acontecimentos de alto relevo histórico na
formação da nossa nacionalidade”, além de possuidora de
verdadeiras “obras d’arte” arquitetônicas. (LEMOS, 2009, p. 45)

Em 1938, com a promulgação do decreto-lei 25/1937, Ouro Preto foi
considerada tombada pelo SPHAN ao ser inscrita no Livro do Tombo de Belas
Artes25. A cidade era merecedora do título e do tombamento como reconhecimento
da arte erudita nacional que representava. Nesta época, quando iniciavam os
trabalhos do SPHAN, Ouro Preto tornava -se referência para a política de
preservação no Brasil, pois “esvaziada economicamente, a cidade foi usada como
matéria-prima para um laboratório de nacionalidade de inspiração modernista”
(MOTTA, 1987, p. 110).

25

o

Processo n 70-T – folha 008, inscrição 039, data 20/04/1938.
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Para os modernistas, Minas Gerais “se constituiu como pólo catalisador e
irradiador de ideias” (FONSECA, 2005, p.92). O barroco mineiro passou a dominar o
imaginário e as referências do patrimônio nacional:
O fato é que não só os mineiros, como cariocas, paulistas e outros
passaram a identificar Minas o berço de uma civilização brasileira,
tornando-se a proteção dos monumentos históricos e artísticos
mineiros – e, por conseqüência, do resto do país – parte da
construção da tradição nacional. (FONSECA, 2005, p.92)

Os modernistas redescobriram Ouro Preto “na busca de identidade nacional
‘profunda’, de raízes genuínas, identificam-se naquele conjunto setecentista as
manifestações de uma possível civilização brasileira” (CASTRIOTA, 2009, p.71).
Ouro Preto torna-se a primeira cidade brasileira declarada Patrimônio Mundial
pela UNESCO no ano de 198026. Através da Convenção sobre a salvaguarda do
patrimônio mundial, cultural e natural realizada em novembro 1972, criou-se a “Lista
do Patrimônio Mundial” que é “uma lista dos bens do patrimônio cultural e natural
(...) que considere de valor universal excepcional, segundo os critérios que haja
estabelecido.” (CURY, 2004, p.183). Ouro Preto foi inscrita 27 sob os seguintes
critérios: representa uma obra-prima do gênio criativo humano e aporta um

26

O Brasil possui 18 bens inscritos na Lista de Patrimônio Cultural Mundial da UNESCO (até 2010): a Cidade
Histórica de Ouro Preto/MG (1980); O Centro Histórico de Olinda/PE (1982); As Missões Jesuíticas Guarani,
Ruínas de São Miguel das Missões/RS (1983); O Centro Histórico de Salvador/BA (1985); O Santuário do Senhor
Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo/MG (1985); O Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do
Iguaçu/PR (1986); O Plano Piloto de Brasília/DF (1987); O Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo
Nonato/PI (1991); O Centro Histórico de São Luiz do Maranhão/MA (1997); Centro Histórico da Cidade de
Diamantina / MG (1999); Mata Atlântica - Reservas do Sudeste SP/PR (1999); Costa do Descobrimento Reservas da Mata Atlântica BA/ES (1999); Complexo de Áreas Protegidas da Amazônia Central (2000);
Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal - MS/MT (2000); Centro Histórico da Cidade de Goiás -GO (2001);
Áreas protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas - GO (2001); Ihas Atlânticas
Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas - RN (2001); Praça de São Francisco, na cidade
de São Cristóvão, SE (2010).
27
A inclusão de um bem na Lista não é feita sem o consentimento do Estado interessado, sendo assim,
somente os países signatários da convenção podem indicar cidades para receberem o título. O Brasil legalizou a
Convenção em 1977, conforme visto anteriormente e, portanto, foi possível atribuir a Ouro Preto a
denominação de Patrimônio da Humanidade no Brasil.
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testemunho único ou excepcional de uma tradição cultural ou de uma civilização
ainda viva 28.
Aluísio Magalhães 29, comenta de forma efusiva o fato de Ouro Preto ter se
tornado Patrimônio Mundial, durante um depoimento prestado em 23 de abril de
198130 :
Quanto à elevação de Ouro Preto à categoria de Patrimônio Mundial,
eu me empenhei nesse trabalho pessoalmente. O convênio com a
UNESCO existe desde 1973 e nunca ninguém se aventurou a ir
buscar um título para o Brasil, nunca ninguém teve a coragem de
correr o risco de ver esse pedido recusado. Para mim o grande valor
do reconhecimento mundial de Ouro Preto não é o seu aspecto
internacional, não é a difusão de Ouro Preto nos quadros
internacionais, não é a glória ufanista de que o Brasil tem uma cidade
incluída entre quatro ou cinco cidades no mundo consideradas
Patrimônio da Humanidade. É o seu aspecto interno, são os
problemas do dia-a-dia (...). É eu poder me dirigir ao Ministro dos
Transportes ou ao Ministro de qualquer área ou agência federal e
dizer que eu preciso de tal coisa para Ouro Preto. Ninguém pode
recusar porque se conseguiu estabelecer um gabarito, um
parâmetro, em que o bem cultural passa a ser tido como válido.

(MAGALHÃES, 1997, p.193)

28

Para a inclusão de um sítio na lista do Patrimônio Mundial, ele deve atender a pelo menos um dos seguintes
critérios: (i) – representar uma obra-prima do gênio criativo humano; ou (ii) – mostrar um intercâmbio
importante de valores humanos, durante um determinado tempo ou em uma área cultural do mundo, no
desenvolvimento da arquitetura ou tecnologia, das artes monumentais, do planejamento urbano ou do
desenho de paisagem; ou (iii) – mostrar um testemunho único, ou ao menos excepcional, de uma tradição
cultural ou de uma civilização que está viva ou que tenha desaparecido; ou (iv) – ser um exemplo de um tipo de
edifício ou conjunto arquitetônico, tecnológico ou de paisagem, que ilustre significativos estágios da história
humana; ou (v) – ser um exemplo destacado de um estabelecimento humano tradicional ou do uso da terra,
que seja representativo de uma cultura (ou várias), especialmente quando se torna(am) vulnerável(veis) sob o
impacto de uma mudança irreversível; ou (vi) – estar diretamente ou tangivelmente associado a eventos ou
tradições vivas, com idéias ou crenças, com trabalhos artísticos e literários de destacada importância universal;
(vii) – conter fenômenos naturais excepcionais ou áreas de beleza natural e estética de excepcional
importância; ou (viii) – ser um exemplo excepcional representativo de diferentes estágios da história da Terra,
incluindo o registro da vida e dos processos geológicos no desenvolvimento das formas terrestres ou de
elementos geomórficos ou fisiográficos importantes; ou (ix) – ser um exemplo excepcional que represente
processos ecológicos e biológicos significativos da evolução e do desenvolvimento de ecossistemas terrestres,
costeiros, marítimos ou aquáticos e comunidades de plantas ou animais; ou (x) – conter os mais importantes e
significativos habitats naturais para a conservação in situ da diversidade biológica, incluindo aqueles que
contenham espécies ameaçadas que possuem um valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou
da conservação.
29
Aluísio Magalhães (Pernambuco, 1927 – Itália, 1982) foi um designer gráfico e um artista plástico
considerado um dos pioneiros da introdução do design moderno no Brasil. Dirigiu o IPHAN entre 1976 e 1982 e
seus ideais expressos em seu projeto cultural serviram de modelo e fundamento para muitas propostas na área
da cultura ao longo dos anos 1980. Em 1985, seus textos, depoimentos e entrevistas foram reunidos e
publicados no livro E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil.
30
a
O depoimento foi dado na 3 Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados.
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Em 1986, a cidade também é inscrita nos livros do Tombo Histórico 31 e no
Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico32. É importante observar que foi na
década de 1980 que Ouro Preto começou a viver o boom da atividade turística,
impulsionado pelo título. A inscrição nos demais livros do Tombo expressa inclusive
a preocupação em resguardar o patrimônio em todas as suas dimensões
significativas. O acervo arquitetônico da cidade passa a ser objeto de contemplação
e estudos.

1.3.3. Características arquitetônicas e urbanísticas

O barroco mineiro e a arquitetura colonial caracterizam Minas Gerais. Barroco
mineiro é a denominação genérica dada às artes que floresceram em Minas no
século XVIII, o século da mineração, quando o barroco já havia sido superado na
Europa 33. Segundo Ávilla (1996) o estilo ocorrido em Minas tem aspectos principais
que o caracteriza: exuberância de decoração interna das igrejas; uso intenso da
talha de diferentes cores, sobretudo o revestimento de ouro; crescente tendência à
movimentação e encurvamento, primeiro da arquitetura interna das igrejas e depois
externa; realismo das esculturas e imagens; e presença simultânea de ornamentos
religiosos e profanos.
Para Lemos (1979) o barroco mineiro pode ser descrito como produção
técnica e artística dos mestiços, descendentes da população diversificada que se
instalou na região em busca de fortuna com a descoberta do ouro. Essa população

31

Volume 1, folha 098, inscrição 512, data 15/09/1986.
Folha 47, inscrição 098, data 15/09/1986.
33
Na Europa o barroco predominou no século XVII, quando o estilo foi também transplantando para o litoral do
Brasil, como pode ser visto em igrejas e conventos da Nordeste, especialmente na Bahia.
32
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era composta, na sua maioria, por escravos negros e por portugueses solteiros,
dando origem aos mestiços que se tornaram a mão-de-obra utilizada na região.
Portanto, era o mulato quem criava e executava as obras de arte tipicamente
brasileiras, entre eles estão Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa) e Manoel da
Costa Ataíde. A partir de meados do século XVIII o barroco já tinha evoluído para
uma combinação com o rococó34 que oferecia mais curvas e estilização requintada
de flores, folhagens e conchas.
Segundo Vasconcellos (1977), Minas Gerais foi se formando devido à
descoberta do ouro e a atração populacional que gerou e, desse contexto, encontro
de emigrantes e descobridores, vai sendo decifrado o perfil do povo mineiro,
resultado de várias interferências sociais, culturais e geográficas. Sobre esse último
aspecto, toma-se, por exemplo, a afirmação de alguns autores de que a topografia
de Minas influi na riqueza de suas manifestações populares, na religiosidade e
introversão de seu povo. A composição arquitetônica é marcada pelo gosto pela
ostentação, influenciando nas fachadas, junto à mediocridade no conforto, devido a
uma tendência a exteriorizações, evidenciando as linhas divisórias de classes
sociais. Para Lemos (1979) a segregação racial influencia a arquitetura e a
estagnação artís tica ocorrida a partir de meados do século XVIII, juntamente com o
declínio da mineração.
A cidade teve sua forma urbana original fortemente influenciada pelo sítio,
um vale entre duas cadeias de montanhas, e pelos percursos que interligavam os
arraiais de garimpo. O povoamento foi longitudinal seguindo o “caminho-tronco”
entre Cabeças e Padre Faria, unindo os arraiais de Nossa Senhora do Pilar e de
Antônio Dias. A Vila fundou-se entre esses arraiais, pois era o sítio de maiores
34

O Rococó, herdado da França, foi um estilo artístico que predominou nas talhas de Aleijadinho e nas pinturas
de Ataíde.
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conveniências que os povos tinham achado para o comércio (VASCONCELLOS,
1951). Os arruamentos tortuosos se constituíram em função também das igrejas e
das capelas que eram erigidas e que se tornavam elementos importantes da
estruturação urbana.

FIGURA 02 – Ilustração do “caminho-tronco” feita pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos; termo criado
por ele.
Fonte: SALCEDO (2007, p.117)

CABEÇAS
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FARIA
FIGURA 03 – O sítio urbano de Ouro Preto implantado: bairros, arruamento e topografia.
Fonte: base em SILVA (2004)

Ainda segundo Vasconcellos (1977), as casas de Vila Rica são um retrato de
sua topografia, todas acomodadas de acordo com os desníveis. Casas de partidos
longitudinais, geminadas 35 e orientadas de acordo com a via pública mais próxima,
entre outros aspectos são características marcantes do conjunto arquitetônico.

35

As casas geminadas, agarradas umas às outras, destacam-se na paisagem de Ouro Preto. Explicam-se menos
pela improvisação decorrente da necessidade imediata de abrigo e mais pela ignorância de noções de saúde,
como insolação e arejamento. Acreditava-se que as doenças eram trazidas facilmente pelo vento,
transformando-o em algo pernicioso à saúde e, por isso, era melhor evitar muitas aberturas que favorecessem
as correntes de ar.
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a)

b)

c)

e)

h)

d)

f)

g)

i)

FIGURA 04 – a) a i) Vistas gerais de Ouro Preto: casario geminado, disposição topográfica, igrejas
como marcos edificados.
Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo particular, 11 ago. 2009.
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A época de maior êxito da mineração, 1725 a 1750, se refletiu nas moradias
que aumentaram, ganhando acréscimos horizontais e verticais e também varandas,
forros de madeira e janelas com almofadas, entre outros elementos. Além disso, se
inicia o uso da pedra nas construções. No período inicial de formação da antiga Vila
Rica, as construções eram de pau-a-pique e estruturas de madeira, porém a partir
do século XVIII, casas de maior prestígio passam a ser construídas por “pedra e
cal”, expressão de riqueza arquitetônica desde então.

1.3.4. A Praça Tiradentes

Entre os destaques de conjunto arquitetônico ouropretano, está a Praça
Tiradentes 36. A praça formou-se a partir da segunda metade do século XVIII,
plantada sobre o Morro de Santa Quitéria, ponto mais alto entre os dois arraiais já
formados – Antônio Dias e Pilar.
Foram construídas duas edificações de grande imponência nos extremos da
praça: o Palácio dos Governadores, com características de fortificação, erguido em
1741 e hoje Escola de Minas; e a Casa de Câmara e Cadeia, já do fim do século
XVIII, atualmente o Museu da Inconfidência. O conjunto de obras civis também se
destaca na praça.
Assim, a Praça Tiradentes terá um caráter eminentemente político e, por isso,
“o espaço da vida social local naquela parte da cidade seja representado não por
essa praça, que sempre mantém seu caráter de espaço oficial, mas pelo Largo do
36

A Praça Ti radentes possui este nome em homenagem ao inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, alferes e
dentista, o que explica a alcunha “Tiradentes”. Em 1894 foi construído um monumento em sua homenagem no
centro da praça que desde então adotou o seu nome. A estátua do inconfidente está de costas para a antiga
sede do governo, o Palácio dos Governadores, atual Escola de Minas, o mesmo local onde, em um poste, foi
colocada sua cabeça em exposição como maneira de dissuadir qualquer outro movimento separatista contra a
metrópole.
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Coimbra, alargamento das ruas em frente à Igreja de São Francisco de Assis”
(CASTRIOTA, 2003, p.189).

N
Escola de
Minas

Museu da
Inconfidência

FIGURA 05 – Implantação da Praça Tiradentes. O Centro Cultural e Turístico da FIEMG destacado
com vermelho.
Fonte: base em SILVA (2004)

a)

b)

FIGURA 06 – A Praça Tiradentes em Ouro Preto. O Centro Cultural e Turístico da FIEMG destacado
com vermelho. a) Museu da Inconfidência ao fundo. b) Escola de Minas ao fundo.
Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo particular, 11 ago. 2009.
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A Praça do Palácio, nome que recebeu devido ao Palácio dos Governadores
nela instalada, por estar localizada no centro do “caminho-tronco”, conformou-se no
núcleo principal da povoação no século XVIII, porém, convém salientar que este
núcleo ou centro administrativo é conseqüência do povoamento já existente em
Ouro Preto e não a origem dele (VASCONCELLOS, 1951). O uso na praça
prevalece o não-residencial e se dilui tornando-se cada vez mais escasso na medida
em que se afasta do atual centro da cidade, simbolizado pela Praça Tiradentes, visto
que a instalação de comércio era feita prioritariamente nas áreas mais
movimentadas e mais povoadas. (SILVA, 2004). A partir do século XX a Praça
Tiradentes, torna-se um referencial de centralidade da cidade, ponto de encontro,
local das festividades e solenidades.
Entre as obras civis, também se destacava na paisagem da praça uma
construção na esquina com a rua Cláudio Manoel, próxima ao Museu da
Inconfidência. A edificação, existente desde o século XVIII, perdurou por mais de
dois séculos como referência espacial e social e, no século XXI, tornou-se elemento
de discussão sobre as políticas de preservação da cidade de Ouro Preto, como será
acompanhado em seguida.

1.4. Uma reconstrução arquitetônica no centro de Ouro Preto

No dia 20 abril de 2006, véspera do feriado nacional em homenagem ao
mártir da Inconfidência, era inaugurado o “Centro Cultural e Turístico” da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais/FIEMG, na Praça Tiradentes, em Ouro
Preto. O empreendimento de três andares ocupa o lugar do antigo edifício do “Hotel
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Pilão”. No subsolo está o Centro de Referência do Instituto Estrada Real37, com
atendimento aos turistas e aos moradores; além disso, há uma livraria, um bar/café
e sanitários. O primeiro pavimento abriga o hall de entrada com administração,
guichê de informações e grande galeria para exposições de artes. No segundo
pavimento está o Salão Nobre destinado a encontros técnicos e políticos, além de
cozinha e sanitários.

a)

c)

b)

d)

e)

FIGURA 07 – O Centro Cultural e Turístico do Sistema FIEMG em Ouro Preto. a) livraria no subsolo
b) bar café no subsolo c) galeria de arte no primeiro pavimento. d) escadas. e) vista parcial do
subsolo e primeiro pavimento.
Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo particular, 11 ago. 2009.

37

A Estrada Real é uma rota turística criada em 2001 pela FIEMG com o intuito de reunir os caminhos do Brasilcolônia, que somam cerca de 1400 quilômetros, valorizando o patrimônio histórico, artístico e cultural dos
municípios que a compõe. O desenho principal da rota interliga Ouro Preto a Paraty, denominado Caminho
Velho.
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N

Vista A

Vista B

FIGURA 08 – Implantação do Centro Cultural e Turístico da FIEMG, destacado com vermelho.
Fonte: base em SILVA (2004)

a)

b)

FIGURA 09 – O Centro Cultural e Turístico da FIEMG. a) Vista A b) Vista B
Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo particular, 11 ago. 2009.

Localizado na esquina da Praça Tiradentes com a rua Cláudio Manoel, o
antigo casarão de arquitetura colonial era uma referência para os moradores que o
denomina vam “O Pilão”, graças ao serviço de hotelaria que por décadas ocupou
parte do imóvel que apresentava subsolo, pavimento térreo e segundo pavimento.
Todo o segundo pavimento era ocupado pelo Hotel Pilão. Além do hotel, comércios
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existiam no térreo e subsolo: lojas de móveis e eletrodomésticos, de artesanato e de
pedras preciosas e jóias; uma farmácia; e um café que permitia acesso à rede
internacional de computadores. Não há registros exatos que atestem a época da
construção, mas segundo De Grammont (2006), após o incêndio, escavações
realizadas revelaram estruturas de alvenaria de pedra do século XVIII. E ainda,
outros indícios apontam três fases: em 1812 existiam três casas no local, em 1868,
duas; e em 1894 apenas uma. Ou seja, foram feitos remembramentos até chegar à
tipologia de uma edificação única no século XIX.

FIGURA 10 – A edificação antiga, “o Pilão”.
Fonte: Rodrigo Marcandier. Inventário Nacional de Bens Imóveis de Sítios Urbanos Tombados/INBISU, IPHAN, 2002.

FIGURA 11 – A edificação atual, o Centro Cultural e Turístico da FIEMG
Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo particular, 11 ago. 2009.

A substituição, material e imaterial, do casarão ocorreu devido a um incêndio
que destruiu a edificação no ano de 2003.
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FIGURA 12 – A edificação sendo consumida pelo fogo.
Fonte: Eduardo Trópia. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p. 01(capa), 15 abr. 2003.

FIGURA 13 – O aspecto da edificação no dia posterior ao incêndio.
Fonte: Marcelo Santa’Anna. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p. 01(capa), 16 abr. 2003.

O incêndio no imóvel começou no fim da tarde do dia 14 de abril de 2003 e se
alastrou rapidamente; em duas horas a edificação estava destruída pelo fogo. A falta
de estrutura do grupamento de bombeiros da cidade prejudicou o combate ao
incêndio; caminhões-pipa e brigadas de empresas sediadas no município auxiliaram
e somente com a chegada de reforços dos bombeiros de Belo Horizonte foi possível
debelar o fogo. Existem controvérsias sobre a causa do incêndio e o Ministé rio
Público mantém instaurados inquéritos.
O prédio foi comprado por um empresário meses antes do incêndio. A
intenção era transformá-lo em um empreendimento mais moderno, mas mantendo o
uso hoteleiro. Desde a compra, o hotel não estava mais em funcionamento; apenas
os comércios foram mantidos.
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Após o incêndio e a destruição do imóvel, o qual possuía um seguro contra
sinistros, o proprietário decidiu vendê-lo, realizando a transação em dezembro de
2004. Portanto, durante mais de um ano, as ruínas permaneceram na cidade, sem
uma resolução sobre o que seria feito no local. Nesse período, o IPHAN tomou
providências quanto à “catalogação de todos os fragmentos dos elementos
arquitetônicos e para a preservação das ruínas e fragmentos de fachadas de valor
histórico remanescentes” (DE GRAMMONT, 2006, p.18). A FIEMG tornou-se a
proprietária e, somente então, iniciou o debate, mediante a solicitação do Ministério
Público, junto com a Prefeitura e com o IPHAN, sobre como intervir no bem.
Entre as ações técnicas que têm como característica manter uma referência
original de um bem se destaca a Reconstrução, conforme apresentado em item
anterior. Segundo documentação levantada junto à Secretaria Municipal de
Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto, reuniões do Grupo de
Assessoramento Técnico /GAT realizadas em 23 e 30 março de 2005 38 foram
fundamentais para confirmar a reconstrução da edificação. Vale ressaltar que, logo
após a compra do imóvel, a FIEMG contratou o arquiteto Fernando Graça para a
elaboração do projeto 39. Portanto, o que se debateu nas reuniões citadas foi a
pertinência do projeto realizado e sua adequação no contexto urbano da Praça
Tiradentes.

38

Foram convocados para participarem representantes da Prefeitura Municipal de Ouro Preto; Universidade
Federal de Ouro Preto/UFOP; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais/CEFET; Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais/CREA; Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais/IEPHA, Programa Monumenta, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/IPHAN. Presenças e conteúdo lavrados em atas que podem ser lidas no ANEXO A.
39
Fernando Graça era o arquiteto responsável pelo projeto de modernização do hotel e tinha sido contratado
pelo empresário proprietário; devido a isso, já existiam levantamentos e conhecimento sobre a construção
antes do incêndio, conforme o próprio arquiteto confirma na entrevista. (APÊNDICE A)

70

Ressaltou-se em ata da reunião do GAT40 que em casos semelhantes de
destruição por incêndios ou danos de guerra são admitidas três opções: deixar o lote
livre, urbanizando-o; inserir uma edificação notadamente moderna e contrastante
com o entorno ; ou projetar uma edificação reinterpretando a edificação perdida;
sendo a última opção a escolhida para o caso em Ouro Preto.
A reconstrução realizada promoveu uma releitura da volumetria da edificação
antiga e dos elementos compositivos das fachadas, todos similares aos da
edificação destruída. Utilizou-se como tecnologia construtiva a estrutura metálica
aliada às ruínas de alvenaria de pedra. Os materiais colocados nos elementos
arquitetônicos externos como gradis, esquadrias e cimalhas são modernos e tiveram
seu aspecto estético simplificado.
Algumas questões contrárias foram colocadas quanto aos aspectos externos
da nova edificação proposta: a confusão da leitura dos elementos arquitetônicos que
compõem a paisagem e a falta de clareza ao leigo sobre a informação do período
em que foi erguida. O que se temia era que a arquitetura reconstruída levasse a um
falseamento da realidade o que, no jargão utilizado na área da restauração e
conservação, significaria criar um pastiche – quando se imita grosseiramente uma
obra anterior ou original.
No caso de Ouro Preto, a opção pela reconstrução considerou alguns fatores:
Complexidade de uma intervenção em um espaço urbano fortemente
caracterizado pela harmonia de seu conjunto arquitetônico;
caracterização da intervenção como reintegração de uma grande
lacuna urbana da Praça Tiradentes, causada pela destruição do
antigo Hotel Pilão; dificuldades para se organizar um concurso
público para a escolha de técnicos com sólidas formações teórica e
prática no assunto para a elaboração de um projeto de intervenção
em uma propriedade privada; sentimento de que a grande maioria da

40

A Ata do dia 23 de março de 2005 (ANEXO A) registrou a fala de Benedito Tadeu de Oliveira, diretor do
Escritório Técnico do IPHAN em Ouro Preto na época do incêndio. Ele acompanhou todas as decisões
referentes sobre o que seria feito pós -incêndio, além de elaborar pareceres técnicos e coordenar os trabalhos
arqueológicos no local. Participou das reuniões do GAT como o representante do IPHAN.
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população de Ouro Preto aprovaria uma reconstrução no local

(DE

GRAMMONT, 2006, p.18).
Após as discussões promovidas pelas instituições envolvidas, o projeto de
reconstrução foi aprovado pelos órgãos de preservação municipal e federal na
cidade. As obras foram iniciadas em agosto de 2005 e apresentou rapidez devido
aos trabalhos arqueológicos prévios realizados no terreno e pela utilização de
tecnologia rápida na obra.
Sendo assim, o estudo de caso aborda a reconstrução de uma edificação
centenária, destruída por um incêndio, na Praça Tiradentes, referência de
centralidade de Ouro Preto, cidade Patrimônio da Humanidade no Brasil. Ou seja,
são aspectos relevantes ao analisar em que medida intervenções no patrimônio
edificado são voltadas para a manutenção de uma imagem fortemente consolidada.
Debate-se então em que circunstâncias e quais são as justificativas que torna válido
reconstruir um bem edificado, considerando a importância que Ouro Preto assume
no cenário da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro.
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2. O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO COMO MEMÓRIA:
PAISAGEM, LUGAR E APROPRIAÇÃO

Uma cidade se transforma com a passagem do tempo através da inserção, da
perda e da modificação dos bens materiais que compõem o seu acervo urbano e
arquitetônico. Pode ser vista como um documento ao passo que registra, através
dessa produção arquitetônica e urbanística, os acontecimentos históricos e
modificações sócio-culturais.
Os bens edificados simbolizam como a sociedade viveu e se apropriou do
espaço urbano. Segundo a “Recomendação de Paris” de 1968 os bens culturais são
“o produto e o testemunho das diferentes tradições e realizações intelectuais do
passado e constituem, portanto, um elemento essencial da personalidade dos
povos” (CURY, 2004, p.123). E afirma ainda que é “indispensável preservá-los, na
medida do possível e, de acordo com sua importância histórica e artística, valorizálos de modo que os povos se compenetrem de sua significação e de sua mensagem
e, assim, fortaleçam a consciência de sua própria dignidade” (CURY, 2004, p.123).
Assim, é possível compreender a problemática gerada pela destruição trágica de um
elemento que compõe o acervo arquitetônico civil ouropretano, parte da memória do
lugar; e, ao mesmo tempo, avaliar a reconstrução desse mesmo bem, sendo
incorporado ao conjunto edificado antigo.
Do ponto de vista de Maurice Halbwachs, autor do livro “Memória Coletiva”, o
campo da memória abarca algumas denominações como memória individual,
coletiva, pessoal, social, histórica e antes de avançar sobre a temática principal
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referente à memória do lugar apresentar-se-ão alguns apontamentos a esse
respeito.

2.1. Memórias

A memória de um lugar é constantemente construída e vivida por seus
moradores e se faz preservar através do que se produz na cotidianidade. Não há
cidade sem a memória sobre o que nela existiu ou ainda existe. Os laços afetivos
entre os moradores e o que foi construído permanecem e são repassados entre
gerações, dentro dos diferentes grupos sociais, como referenciais históricos:
Se, entre as casas, as ruas, e os grupos de seus habitantes,
houvesse apenas uma relação inteiramente acidental, e de curta
duração, os homens poderiam destruir suas casas, seu bairro, sua
cidade, e reconstruir em cima, no mesmo local, uma outra cidade,
segundo um plano diferente – mas as pedras se deixam transportar,
não é muito fácil modificar as relações que se estabeleceram entre
as pedras e os homens. (HALBWACHS, 2008, p.163)

Conforme Halbwachs aponta, o que é edificado significa para as pessoas
muito mais que apenas ruas, casas, materialidade construída. O acervo
arquitetônico, portanto, favorece que exista uma ligação afetiva entre as pessoas e o
seu contexto urbano.
As lembranças são acionadas a partir de objetos e lugares, os quais podem
ser evocados, sem precisar revê-los. Diante de objetos ou de volta a determinados
lugares faz-se o reconhecimento por imagens, segundo teoria de Bergson41, que
também a denomina como sensação de déjà vu:
Reconhecimento por imagens é ligar a imagem (vista ou evocada) de
um objeto a outras imagens que formam com elas um conjunto e
41

Henry Bergson (Paris, 1859 – Paris, 1941) foi um filósofo francês que marcou a filosofia moderna por
representar o fim da era cartesiana ao exprimir, em nível filosófico, um novo paradigma baseado na
consciência das conexões entre a vida orgânica e a vida social e psíquica. Quatro são suas ideias fundamentais:
intuição, durée, memória e élan vital. Recebeu Prêmio Nobel de Literatura em 1927.

74

uma espécie de quadro, é reencontrar as ligações desse objeto com
outros que podem ser também pensamentos ou sentimentos.

(HALBWACHS, 2008, p. 55)
Relacionadas às lembranças, tem-se as memórias individual e a coletiva,
sendo o indivíduo um participante desses dois tipos de memória:
Por um lado, suas lembranças [do indivíduo] teriam lugar no contexto
de sua personalidade ou de sua vida pessoal (...). Por outro lado, em
certos momentos, ele seria capaz de se comportar simplesmente
como membro de um grupo que contribui para evocar e manter
lembranças impessoais, na medida em que essas interessam ao
grupo. (HALBWACHS, 2008, p. 71)

Esses dois tipos de memória se interpenetram. A memória individual pode se
apoiar na memória coletiva para se tornar mais exata ou preencher lacunas. Ela não
está inteiramente isolada e fechada: “para evocar seu próprio passado, em geral a
pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e se transporta a pontos de
referência que existem fora de si, determinados pela sociedade” (HALBWACHS,
2008, p. 72). A memória coletiva, por sua vez, contém as memórias individuais sem
se confundir com elas:
A memória coletiva não explica todas as nossas lembranças e talvez
não explique por si a evocação de qualquer lembrança. Afinal de
contas, nada prova que todas as ideias e imagens tiradas dos meios
sociais de que fazemos parte e que intervêm na memória não
recubram uma lembrança individual como um painel, mesmo no caso
em que não o percebemos. (HALBWACHS, 2008, p. 42)

Halbwachs ainda discorre sobre a memória histórica, definida como
Fatos que ocupam um lugar na memória da nação – mas eu mesmo
não os assisti. Quando os evoco, sou obrigado a me remeter
inteiramente à memória dos outros, e esta não entra aqui para
completar ou reforçar a minha, mas é a única fonte do que posso
repetir sobre a questão. (...) Trago comigo uma bagagem de
lembranças históricas que posso aumentar por meio de conversas ou
de leituras – mas esta é uma memória tomada de empréstimo, que
não é minha. (HALBWACHS, 2008, p. 42)

Assim, Halbwachs (2008, p.73) esclarece que se distinguem duas memórias:
uma interior ou interna e outra exterior ou externa; ou ainda, uma memória pessoal e
outra social; e, mais especificamente, uma memória autobiográfica e outra memória
histórica. A segunda seria mais extensa e representaria o passado sob uma forma
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resumida e esquemática; enquanto a primeira oferece um panorama mais contínuo e
mais denso sobre o passado.
As representações históricas não sustentam o ambiente social passado, pois
desempenham um papel de marcadores de tempo, como divisores de águas;
constroem panoramas amplos do que aconteceu com divisões lógicas. Mostram-se
superficiais diante dos acontecimentos pessoais que transcorrem de maneira
contínua. Assim, é fato que “reintegramos nossas lembranças em um espaço e em
um tempo sobre cujas divisões nos entendemos com os outros, de que nos situamos
também entre datas que não têm sentido senão em relação aos grupos de que
fazíamos parte” (HALBWACHS, 2008, p. 76). Definitivamente
Nossa memória não se apoia na história aprendida, mas na história
vivida. Por história, devemos entender não uma sucessão
cronológica de eventos e datas, mas tudo o que faz com que um
período se distingua dos outros, do qual os livros e as narrativas em
geral nos apresentam apenas um quadro muito esquemático e
incompleto. (HALBWACHS, 2008, p. 79)

A lembrança se relaciona com o tempo e o espaço e é da própria lembrança,
ou em torno dela, que surge seu significado histórico, afirma Halbwachs, e a história
é a compilação dos fatos que ocuparam maior lugar na memória dos homens. O
próprio pesquisador sugere que a expressão memória histórica não é feliz por
associar dois termos que se opõem em alguns pontos, pois “em geral a história só
começa no ponto em que termina a tradição, momento em que se apaga ou se
decompõe a memória social. Enquanto subsiste uma lembrança, é inútil fixá-la por
escrito ou pura e simplesmente fixá-la.” (HALBWACHS, 2008, p. 101).
Por definição, a memória coletiva “é uma corrente de pensamento contínuo,
de uma continuidade que nada tem de artificial, pois não retém o passado senão o
que ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém”
(HALBWACHS, 2008, p. 102). Ou seja, os interesses e as lembranças variam de
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acordo com o grupo que vigora em determinado período e os grupos se sucedem,
modificando a memória coletiva já que os atores envolvidos são outros. Outra
característica da memória coletiva é a sua multiplicidade, pois existem muitas
memórias coletivas, diferentemente do que acontece com a história que é única. A
coletividade é valorizada como um suporte da memória. “Quando as vozes das
testemunhas se dispersam, se apagam, nós ficamos sem guia para percorrer os
caminhos da nossa história mais recente (...) Fica-nos a história oficial” (BOSI, 2003,
p.70)
Segundo Halbwachs “toda memória coletiva tem como suporte um grupo
limitado no tempo e no espaço” (HALBWACHS, 2008, p. 106). A memória coletiva,
portanto, existe relacionada a algum lugar e durante o período médio da vida
humana que compõe o grupo. A memória coletiva para Halbwachs é viva e define-se
como um conjunto de lembranças construídas socialmente e referenciadas a um
conjunto que transcende o indivíduo.
Como apresentado anteriormente, as lembranças se relacionam aos lugares
e aos objetos que os compõem confirmando que a memória coletiva representa a
estreita relação de um grupo com o espaço. Halbwachs esclarece o valor dos
objetos diante dos grupos:
Cada objeto reencontrado e o lugar que ele se encontra no conjunto
nos recordam uma maneira de ser comum a muitas pessoas e,
quando analisamos esse conjunto e lançamos nossa atenção a cada
uma dessas partes, é como se dissecássemos um pensamento em
que se confundem as contribuições de certa quantidade de grupos.
De fato, as formas dos objetos que nos rodeiam têm este significado.
(...) Eles não falam, mas nós os compreendemos, porque têm um
sentido que familiarmente deciframos. São imóveis somente na
aparência, pois as preferências e hábitos sociais se transformam e,
quando nos cansamos de um móvel ou de um quarto, é como se os
próprios objetos envelhecessem. (HALBWACHS, 2008, p.

158).
As imagens espaciais desempenham um papel na memória coletiva. Todo
lugar recebe as marcas de todas as ações do grupo e vice-versa.
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(...) Quando inserido numa parte do espaço, um grupo o molda à sua
imagem, mas ao mesmo tempo se dobra e se adapta a coisas
materiais que a ela resistem. O grupo se fecha no contexto que
construiu. A imagem do meio exterior e das relações estáveis que
mantém com este passa ao primeiro plano da ideia que tem de si
mesmo. Essa imagem penetra em todos os elementos de sua
consciência, deixa mais lenta e regula sua evolução. Não é o
indivíduo isolado, é o indivíduo enquanto membro do grupo, é o
grupo em si que, dessa maneira, permanece sujeito à influência da
natureza material e participa de seu equilíbrio. (HALBWACHS,

2008, p. 158-159).
Assim, conforme análise de Abreu (1998) sobre a teoria de Halbwachs:
A capacidade de lembrar é determinada, não pela aderência de um
indivíduo a um determinado espaço, mas pela aderência do grupo do
qual ele faz parte àquele mesmo espaço: um espaço em que se
habitou, um espaço em que se trabalhou, um espaço em que se
viveu. Um espaço, enfim, que foi compartilhado por uma coletividade
durante um certo tempo, seja ele a residência familiar, a vizinhança,
o bairro o local de trabalho. (ABREU, 1998, p. 84).

É esse destaque dado ao lugar que importa como referência para a memória
coletiva, denominada aqui especificamente como memória do lugar ou, ainda,
memória da cidade.
O que faz com que surja uma memória grupal ou social, referida a
algum lugar, é o fato de aquele grupo ou classe social estabeleceu ali
relações sociais. Essas relações, entretanto, podem ser de
dominação, de cooperação ou de conflito, e variam tanto no tempo
como no espaço. Consequentemente, a vivência da cidade dá
origem a inúmeras memórias coletivas, que podem ser bastante
distintas umas das outras, mas que têm como ponto comum a
aderência a essa mesma cidade. (ABREU, 1998, p. 84).

As memórias são produzidas por grupos distintos e, portanto, co-existem
várias memórias coletivas na cidade. É importante ressaltar, que nem todas as
memórias coletivas produzidas foram registradas “o que faz com que os vestígios do
passado que subsistiram na paisagem ou nas ins tituições de memória sejam apenas
fragmentos das memórias coletivas que a cidade produziu” (ABREU, 1998, p. 86).
Ocorre uma seleção das memórias a serem registradas conforme as estruturas de
poder. Portanto, “é preciso reconhecer, antes de tudo, que qualquer vestígio sobre o
passado (seja ele uma forma arquitetônica que subsiste na paisagem ou um
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documento que ainda está guardado nas instituições de memória) jamais é neutro”
(ABREU, 1998, p. 86).
A memória da cidade pode ser definida como “o estoque de lembranças que
estão eternizadas na paisagem ou nos registros de um determinado lugar,
lembranças essas que são agora objetos de reapropriação por parte da sociedade”
(ABREU, 1998, p. 89). Assim fica claro que “as lembranças se apóiam nas pedras
da cidade” (BOSI, 2003, p.71).

2.2. Paisagem e Lugar

Considerando o objeto de investigação apresentado e a sua relação com a
discussão sobre preservação do patrimônio, as Cartas Patrimoniais, mais uma vez,
se tornam referenciais para a definição de “paisagem”, dentro do contexto do
patrimônio arquitetônico. A “Recomendação Europa” de 1995 (sobre a conservação
integrada das áreas de paisagens culturais como integrantes das políticas
paisagísticas) define:
Paisagem - expressão formal dos numerosos relacionados existentes
em determinado período entre o indivíduo ou uma sociedade e um
território topograficamente definido, cuja aparência é resultado de
ação ou cuidados especiais, de fatores naturais e humanos e de uma
combinação de ambos. Paisagem é considerada em um triplo
significado cultural, porquanto: definida e caracterizada da maneira
pela qual determinado território é percebido por um indivíduo ou por
uma comunidade; dá testemunho ao passado e ao presente do
relacionamento existente entre os indivíduos e seu meio ambiente;
ajuda a especificar culturas e locais, sensibilidades, práticas, crenças
e tradições. (CURY, 2004, p.331)

E ainda:
Áreas de paisagem cultural - partes específicas, topograficamente
delimitadas da paisagem, formadas por várias combinações de
agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da
sociedade humana, seu estabelecimento e seu caráter através do
tempo e do espaço e quanto de valores reconhecidos têm adquirido
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social e culturalmente em diferentes níveis territoriais, graças à
presença de remanescentes físicos que refletem o uso e as
atividades desenvolvidas na terra no passado, experiências ou
tradições particulares, ou representação em obras literárias ou
artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido fatos históricos.

(CURY, 2004, p.332)
Nota-se que paisagem, nas definições acima, relaciona aspectos físicos,
sociais e temporais, refletindo um significado cultural e pode ser incrementada pela
visão do geógrafo Milton Santos, pois, para ele , “a paisagem é o conjunto de formas
que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas
relações localizadas entre homem e natureza.” (SANTOS, 1996, p.83). E continua:
A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais - concretos.
Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos
passados e presentes, uma construção transversal. (...) A paisagem
existe através de suas formas, criadas em momentos históricos
diferentes, porém coexistindo no momento atual. (SANTOS, 1996,

p.83).
Relacionado à arquitetura, o conceito de paisagem é algo que se deseja
construir para contemplação; a paisagem como uma segunda natureza, a natureza
construída. A paisagem entendida desta maneira, como construção, permite
constatar que possa ser modificada de acordo com as intenções dos agentes que a
constrói. Por outro lado, a paisagem pode ter um significado de cenário, inerte,
somente como interpretação estética. Essa interpretação “pressupõe a separação do
sujeito com respeito ao objeto e a construção deste objeto de acordo com os valores
impostos pelo sujeito” (ALIATA; SILVESTRI, 1994, p.12).
A paisagem tem valor como elemento importante e participativo; elemento
dinâmico apesar de estático, sendo assim, “a paisagem, como tema de estudo, de
reflexão, de expressão, de inspiração ou de criação é uma realidade viva, dinâmica,
atual” (NOGUÉ, 1985, p.97). Considera-se então que “a paisagem tem papel
relevante na formação, consolidação e manutenção de identidades territoriais”
(NOGUÉ, 2007, p.374). Desta forma, “a paisagem é portanto a materialização da
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sociedade. Pode-se investigar a sociedade a partir da paisagem e vice-versa. (...) A
paisagem é completa, revela presente, passado e futuro, mostra o lugar na qual está
inserida, mas também permite vislumbrar as relações com espaços longínquos”
(VIE IRA, 2008, p.129). Consequentemente paisagem se relaciona a lugar e a
identidade:
O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela
tríade habitante - identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produzse e revela-se no plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele
do local. As relações que os indivíduos mantêm com os espaços
habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas
condições mais banais, no secundário, no acidental. É o espaço
passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do
corpo. (...) O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida —
apropriada através do corpo — dos sentidos — dos passos de seus
moradores, é o bairro, é a praça, é a rua. (CARLOS, 2007, p.17)

Para Santos “(...) se redefinem os lugares: como ponto de encontro de
interesses longínquos e próximos, mundiais e locais, manifestados segundo uma
gama de classificações que está se ampliando e mudando” (SANTOS, 1997, p.18).
Milton Santos afirma:
Defina-se o lugar como a extensão do acontecer homogêneo ou do
acontecer solidário e que se caracteriza por dois gêneros de
constituição: uma é a própria configuração territorial, outra é a norma,
a organização, os regimes de regulação. O lugar, a região não o fruto
de uma solidariedade orgânica, mas de uma solidariedade regulada
ou organizacional. Não importa que esta seja efêmera. (SANTOS,

1997, p.36)
Especificamente:
Os lugares, pois, se definem pela sua densidade técnica, pela sua
densidade informacional, pela sua densidade comunicacional,
atributos que se interpenetram e cuja fusão os caracteriza e
distingue. (SANTOS, 1996, p.205)

Segundo Tuan (apud CORREA, 1995, p.31) “o lugar possui um ‘espírito’, uma
‘personalidade’, havendo um ‘sentido de lugar’ que se manifesta pela apreciação
visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência”. Portanto, o lugar
desperta relações de pertencimento, através da apropriação, da experiência, da
memória e, concretamente através do patrimônio edificado.
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Os lugares ajudam a contar a história de vida dos moradores ou usuários das
cidades: “a cidade, como a história de vida, é sempre a possibilidade desses trajetos
que são nossos percursos, destino, trajetória da alma” (BOSI, 2003, p.75). São os
aspectos culturais locais que diferenciam os lugares; e, invariavelmente, é através
do patrimônio edificado que se indicam aspectos de singularidade. Nesse contexto,
paisagem e lugar materializam a memória das cidades.

2.3. Identidade e diversidade

A paisagem e o lugar apresentam atividades que cristalizam e manifestam a
identidade de alguns grupos para outros exteriores; considerando-se principalmente
que são nos lugares que a afetividade prevalece, mesmo frente aos processos
globais.
Os espaços da globalização apresentam cargas diferentes de
conteúdo técnico, de conteúdo informacional, de conteúdo
comunicacional. Os lugares, pois, se definem pela sua densidade
técnica, pela sua densidade informacional, pela sua densidade
comunicacional, atributos que se interpenetram e cuja fusão os
caracteriza e distingue. (SANTOS, 1996, p.205)

A “Declaração do México” elaborada a partir da Conferência Mundial sobre
políticas culturais foi promovida pelo ICOMOS em 1985 surgiu diante do contexto
mundial da época quando era perceptível que “os avanços da ciência e da técnica
têm modificado o lugar do homem no mundo e a natureza das suas relações sociais”
e ainda “a educação e a cultura (...) são essenciais para um verdadeiro
desenvolvimento do indivíduo e da sociedade” (CURY, 2004, p.271). O documento
afirma:
(...) a cultura pode ser considerada atualmente como o conjunto dos
traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que
caracterizam uma sociedade e um grupo social. Ela engloba, além
das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do
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ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças.
Concorda também que a cultura dá ao homem a capacidade de
refletir sobre si mesmo. É ela que faz de nós seres especificamente
humanos, racionais, críticos, e eticamente comprometidos. Através
dela discernimos os valores e efetuamos opções. Através dela o
homem se expressa, toma consciência de si mesmo, se reconhece
como um projeto inacabado, põe em questão as suas próprias
realizações, procura incansavelmente novas significações e cria
obras que o transcendem. (CURY, 2004, p.272)

De acordo com a declaração, “cada cultura representa um conjunto de valores
único e insubstituível já que as tradições e as formas de expressão de cada povo
constituem sua maneira mais acabada de estar presente no mundo” (CURY, 2004,
p.272) e, diante dessa importância acerca da cultura dos povos, o termo “identidade
cultural” é apresentado:
A afirmação da identidade cultural contribui, portanto, para a
liberação dos povos; ao contrário, qualquer forma de dominação
nega ou deteriora essa identidade. A identidade cultural é uma
riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie
humana ao mobilizar cada povo e cada grupo a nutrir-se de seu
passado e a colher as contribuições externas compatíveis com a sua
especificidade e continuar, assim, o processo de sua própria criação.
Todas as culturas fazem parte do patrimônio comum da humanidade.
A identidade cultural de um povo se renova e enriquece em contato
com as tradições e valores dos demais. A cultura é um diálogo,
intercâmbio de idéias e experiências, apreciação de outros valores e
tradições; no isolamento, esgota-se e morre. (...) A comunidade
internacional considera que é um dever velar pela preservação e
defesa da identidade cultural de cada povo. (CURY, 2004, p.272-

273)
A “Conferência de Nara”, no Japão, de 1994, apresenta um item chamado
“diversidade cultural e de patrimônios” para alertar que:
A diversidade de culturas e patrimônios no nosso mundo é uma
insubstituível fonte de informações a respeito da riqueza espiritual e
intelectual da humanidade. A proteção e valorização da diversidade
cultural e patrimonial no nosso mundo deveria ser ativamente
promovida como um aspecto essencial do desenvolvimento humano.
A diversidade das tradições culturais é uma realidade no tempo e no
espaço, e exige o respeito, por parte de outras culturas e de todos os
aspectos inerentes a seus sistemas de pensamento. Nos casos em
que os valores culturais pareçam estar em conflito, o respeito à
diversidade cultural impõem o reconhecimento da legitimidade dos
valores culturais de cada uma das partes. Todas as culturas e
sociedades estão arraigadas em formas e significados particulares
de expressões tangíveis e intangíveis, as quais constituem seu
patrimônio e que devem ser respeitadas. (CURY, 2004, p.320)
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No Brasil, a “Carta de Brasília” de 1995 apontou caminhos a respeito da
identidade ao ponderar que os países do Cone Sul apresentam realidade diversa
devido a configuração de uma cultura sincretista e de resistência. Valoriza a
autenticidade das várias heranças que devem ser respeitadas e aceitas, pois não há
uma única e legítima herança preponderante e mais importante.
(...) este grau de autenticidade, implícito em cada legado, deve ser
dimensionado em função de ditas heranças. Portanto, nenhuma
delas terá o direito de considerar-se única e legítima. Nenhuma terá
o direito de excluir as outras. Todas, em conjunto, farão com que
sejamos o que devemos ser. Enriquecerão nossa gama de valores,
enquanto nos servirão como exemplo de respeito pela diversidade
cultural. Compreendemos a identidade como uma forma de pertencer
e participar. É por isso que somos capazes de encontrar nosso lugar,
nosso nome ou nossa personalidade, não por oposição, mas porque
descobrimos vínculos verdadeiros que nos ligam ao destino das
pessoas com as quais compartilhamos da mesma cultura. (CURY,

2004, p. 324-325)
A diversidade cultural se expressa e enriquece a identidade que é “mutável e
dinâmica e que pode adaptar, valorizar, desvalorizar e revalorizar os aspectos
formais e os conteúdos simbólicos de nossos patrimônios” (CURY, 2004, p.325):
Em um mesmo país não há uma única identidade e podem existir
identidades conflitantes. As identidades nacionais continuam em
processo de formação, o que dificulta ainda mais o estabelecimento
de
critérios
únicos
e
invariáveis
para
o
"autêntico".
Há que caracterizar a composição diversificada da identidade de
nossos países, que não é hierarquicamente inferior à
homogeneidade de outras culturas e, portanto, devemos reconhecer
os valores das maiorias e das minorias, não apenas das culturas
dominantes, como também das formas de resistir a estas forças. As
diferentes vertentes que integram uma sociedade apresentam
leituras de tempo e espaço diferentes, mas igualmente válidas, que
devem ser levadas em conta no momento em que se fizer a
avaliação da autenticidade. (CURY, 2004, p.325)

Desta forma, a diversidade cultural presente no mundo confirma e evidencia a
busca da diferenciação dentro de um contexto que tende a ser uniforme – o qual
valoriza a homogeneidade tendo como base a globalização. Como lembra Tilley
(2006), dúvidas sobre as identidades são geradas pela globalização; e essas
identidades somente estão seguras quando não questionadas. Fatores como o
rápido desenvolvimento das sociedades urbanas multiculturais, o crescimento da
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influência de corporações multinacionais, as diásporas, o turismo, a rede
internacional de computadores e o colapso entre o senso de espaço e tempo geram
questionamentos sobre a própria identidade.
Para Hall (2006) o sujeito que antes possuía uma identidade unificada e estável
está se tornando fragmentado, configurando o sujeito pós-moderno, aquele que não
tem uma identidade fixa, essencial ou permanente:
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos
rodeiam. É definida historicamente e não biologicamente. O sujeito
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades
que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. (...) A
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia. (HALL, 2006, p. 13)

Segundo análise de Abreu (1996), rupturas, conflitos e transformações
sociais, econômicas e políticas contribuem para aumentar o valor dado aos
referenciais identitários. A globalização, nesse contexto, seria um exemplo de
momento de ruptura ao transformar o significado do espaço e do lugar. Seria a
disjunção e a fragmentação das características identitárias das modernas
sociedades urbano-industriais. A tendência à homogeneização do espaço global,
onde um lugar é igual ao outro, estimula que se busque, ao mesmo tempo, a
diferenciação dos lugares e, consequentemente, há a proliferação das identidades.
A busca dessa individualidade se apóia no passado perpetuado no patrimônio
edificado e reafirmado pela memória coletiva:
O passado é uma das dimensões mais importantes da singularidade.
Materializado na paisagem, preservado em “instituições de memória”
ou ainda vivo na cultura e no cotidiano dos lugares, não é de se
estranhar, então, que seja ele que vem dando suporte mais sólido a
essa procura da diferença. (ABREU, 1996, p.79)

Houve grande repercussão sobre a reprodução da arquitetura colonial em
uma cidade Patrimônio da Humanidade na tentativa de manter uma paisagem
reconhecida internacionalmente. As resoluções sobre como e quais referências
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nessa paisagem devem ou podem ser preservadas estão relacionadas às políticas
públicas locais e também, para o caso específico abordado, nacionais. Além disso, o
valor do lugar como referência coletiva e de identidade urbana ajudaram a delinear o
quadro de discussão que se instaurou.

2.4. A reconstrução arquitetônica como memória

Como já apresentada no primeiro capítulo, a Carta de Burra define a
reconstrução como voltar ao estado anterior conhecido da construção. Além disso,
pondera sobre a significação cultural do bem que é o valor estético, histórico,
científico ou social de um bem. A opção de reconstruir uma parte (a edificação) do
todo (a Praça Tiradentes) buscou o restabelecimento dessa significação cultural
expressa através do conjunto arquitetônico, pois conforme o art. 17° “A reconstrução
deve ser efetivada quando (...) possibilite restabelecer ao conjunto de um bem uma
significação cultural perdida” (CURY, 2004, p.250). No caso de Ouro Preto, e
seguindo a definição dada pela carta citada, o bem seria a Praça Tiradentes que
teve a significação cultural do seu conjunto perdida com a destruição de uma das
edificações. A intervenção realizada – a reconstrução da volumetria da edificação e
dos elementos compositivos das fachadas –, dentro da perspectiva apresentada,
teve como intenção a restauração da praça ao manter o caráter de conjunto,
procurando respeitar o significado simbólico e identitário da edificação na Praça
Tiradentes no imaginário social.
Se a memória coletiva tem como suporte os objetos e lugares, a edificação
destruída representava o valor estético e simbólico de uma época através da
arquitetura. Porém, era uma arquitetura de um tempo colonial que não foi vivido
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pelos grupos atuais, confirmando então a existência inegável de uma memória
histórica que enaltece o estilo arquitetônico predominante. E também se sabe que
não foi um tempo vivido e experimentado de forma igualitária entre todos os grupos
sociais existentes na época colonial. Ou seja, definitivamente essa arquitetura não
representa todos os grupos que conformaram a sociedade de Ouro Preto ao longo
dos séculos. Desta forma, a memória social reflete-se fortemente como referência
espacial. A edificação tinha seu uso conhecido e reconhecido quando os moradores
diziam “ali no Pilão”, “fica perto do Pilão”, entre outras formas de apontar um lugar
tendo como indicação o Hotel Pilão que ocupava o segundo pavimento do prédio.
Esse entendimento da construção como referência espacial para a cidade ajuda a
compreender que, dentro dessa perspectiva, os ouropretanos, independente do
grupo social a que pertence, valorizavam e valorizam o imóvel como um fator
caracterizante familiar para todos.
Eco (2005) apresenta a arquitetura como um sistema de signos que sugerem
significantes os quais podem denotar funções precisas à luz de determinados
códigos. Simplificadamente, a denotação permite que mesmo com função básica
inexistente, um objeto arquite tônico comunique outra função. Como exemplo, ele cita
uma janela falsa em uma edificação. Ela terá a função estética, de composição; e a
função simbólica, através da forma. Por esse prisma, é possível avaliar a
reconstrução da edificação na Praça Tiradentes: a reprodução dos elementos
arquitetônicos e da volumetria, similares aos da edificação perdida, seria uma
maneira de reforçar as funções estética e simbólica, as quais já existiam e eram
reconhecidamente valorizadas e, portanto, não se pretendia destituir a construção
dessas funções. Portanto, o valor simbólico da construção como um componente
urbano prevaleceu e a reconstrução confirmou que “intervir nos centros urbanos
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pressupõe avaliar sua herança histórica e patrimonial, seu caráter funcional e sua
posição relativa na estrutura urbana” (CASTILHO E VARGAS, 2006, p.03).
Ao fazer uma releitura da arquitetura predominante no entorno, procurou-se
evitar que uma construção contemporânea sobressaísse no contexto histórico,
estético e formal da cidade. E, desta maneira, a memória do lugar destaca o prédio
como um elemento de identidade da paisagem urbana e do cotidiano, mantendo-o
como referência espacial. Assim, a intenção da reconstrução foi manter a identidade
visual do conjunto, retomando a informação paisagística que remetia, considerando
que a paisagem indica as relações entre o ambiente físico e os indivíduos,
testemunhando passado e presente e mantendo-se como herança.
Considerando-se apenas o aspecto social, a reconstrução de uma parte de um
todo, ou ainda, a releitura de um componente (a edificação) do conjunto
arquitetônico (a praça), quando as teorias atuais sobre preservação condenam as
cópias, mostrou-se justificável, neste caso, por se apoiar na representação histórica
da arquitetura na cidade. A paisagem arquitetônica foi destacada como uma
natureza construída para contemplação e fruição estética, além da referência
espacial que oferece através de seus objetos.
A paisagem relaciona-se à memória do lugar. Tilley (2006) aponta que a
paisagem é constantemente trabalhada, interpretada e compreendida de acordo
com os diferentes acontecimentos sociais. Por esse motivo acontecimentos trágicos
e acidentais, como guerras e incêndios, que destroem bens edificados, refletem em
reações de pertencimento. Halbwachs (2008) chama atenção para o fato de que
uma cidade menor, como ainda pode ser considerada Ouro Preto 42, percebe de
maneira mais lenta as transformações no curso da história e, por esse motivo, os
42

Ouro Preto tem 69.598 habitantes segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística/IBGE
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grupos sociais que nela vivem detêm mais a percepção das modificações nos
símbolos transmitidos, por exemplo, através das construções:
Nas cidadezinhas menores (...) as tradições locais são mais estáveis
(...) a diferenciação de uma cidade resulta de uma diversidade de
funções e costumes sociais – mas enquanto o grupo evolui, a
aparência da cidade muda mais lentamente. Os costumes locais
resistem às forças que tendem a transformá-los e essa resistência
permite entender melhor a que ponto nesse tipo de grupo a memória
coletiva se apóia nas imagens espaciais. (HALBWACHS, 2008,

p. 162)
Considerando essas reflexões, a reprodução da arquitetura colonial se
justifica como manutenção uma unidade estética e também temporal, refletindo na
apropriação do lugar e na reafirmação de uma identidade cultural que distingue Ouro
Preto diante das demais cidades brasileiras. A memória do lugar ajuda a fortalecer a
singularidade através das expressões arquitetônicas do passado e vice-versa. E é o
patrimônio preservado que permite essa ligação entre passado, presente e futuro.
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3. O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO COMO MERCADORIA:
A MERCANTILIZAÇÃO DO LUGAR PRESERVADO

Desde os anos 1930, o patrimônio arquitetônico passou a ser debatido e
valorizado de maneira mais institucionalizada e formalmente. As Cartas Patrimoniais
conseguiram parâmetros culturais para a valorização do patrimônio edificado e como
preservá -lo, com contribuições cada vez mais aprofundadas através das doutrinas,
ações de preservação e definições sobre o que poderia ou deveria ser preservado.
Ao longo das décadas do século XX transformações conceituais foram
percebidas nas Cartas, principalmente devido aos contextos que se modificavam em
todo o mundo. Entre as tantas transformações observadas, destaca-se, a partir da
década de 1960, a introdução de outro parâmetro traçado em busca de novas
aspirações para a preservação: uma vinculação do valor econômico ao valor cultural
do patrimônio preservado, como forma de geração de recursos, através do turismo.

3.1. Turismo

O turismo começa a dar um novo sentido para a preservação e é registrado
claramente nas “Normas de Quito ”, Equador, publicadas em 196743. Em sua
introdução afirma-se que com o “propósito comum de dar um novo impulso ao
43

Ressalta-se que na Recomendação de Paris de 1962, relativa à salvaguarda da beleza e do caráter das
paisagens e sítios, portanto anterior às Normas de Quito, citou-se a importância de levar o documento ao
conhecimento dos organismos encarregados do fomento ao turismo, além de afirmar que a educação do
público sobre a preservação do patrimônio deveria ser tarefa também dos órgãos encarregados do turismo
entre outros.
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desenvolvimento do continente, está se aceitando implicitamente que esses bens do
patrimônio cultural representam um valor econômico e são suscetíveis de constituirse em instrumentos do progresso” (CURY, 2004, p.105).
Pela primeira vez aponta-se interesse na “revalorização dos bens patrimoniais
em função do desenvolvimento econômico-social” (CURY, 2004, p.106). Como o
documento foi elaborado na América do Sul, os referenciais comentados são do
patrimônio americano. Valorizam-se as obras existentes nos países da América, em
especial da América Ibérica. Termos são aplicados indicando interesse econômico
como “região extraordinariamente rica em recursos monumentais”, “ruínas
arqueológicas de capital importância”, “complexos urbanos e povoados inteiros são
susceptíveis de se tornarem centros de maior interesse e atração”. No item
denominado “Valorização econômica dos monumentos” justifica-se essa ação ao
afirmar “partimos do pressuposto de que os monumentos de interesse arqueológico,
histórico e artístico constituem também recursos econômicos da mesma forma que
as riquezas naturais do país.” (CURY, 2004, p.109).
O termo “valorização” é explicado para dar sentido às afirmações feitas:
Valorizar um bem histórico ou artístico equivale a habilitá-lo com as
condições objetivas e ambientais que, sem desvirtuar sua natureza
ressaltem suas características e permitam seu ótimo aproveitamento.
Deve-se entender que a valorização se realiza em função de um fim
transcendente, que, no caso da América Ibérica, seria o de contribuir
para o desenvolvimento econômico da região. Em outras palavras,
trata-se de incorporar a um potencial econômico um valor atual; de
pôr em produtividade uma riqueza inexplorada, mediante um
processo de revalorização que, longe de diminuir sua significação
puramente histórica ou artística, a enriquece, passando-a do domínio
exclusivo de minorias eruditas ao conhecimento e fruição de maiorias
populares. (CURY, 2004, p.111).

Para incorporar o turismo, uma ferramenta importante nesse processo de
valorização, o documento acrescenta:
Os valores propriamente culturais não se desnaturalizam nem se
comprometem ao vincular-se com os interesses turísticos e, longe
disso, a maior atração exercida pelos monumentos e a fluência
crescente de visitantes contribuem para afirmar a consciência de sua
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importância e significação nacionais. Um monumento restaurado
adequadamente, um conjunto urbano valorizado, constituem não só
uma lição viva de história como uma legítima razão de dignidade
nacional. (...) A Europa deve ao turismo, direta ou indiretamente, a
salvaguarda de uma grande parte de seu patrimônio cultural,
condenado à completa e irremediável destruição, e a sensibilidade
contemporânea, mais visual que literária, tem oportunidade de se
enriquecer com a contemplação de novos exemplos da civilização
ocidental, resgatados tecnicamente graças ao poderoso estímulo
turístico. (CURY, 2004, p. 112-113)

Confirma-se então que a partir dessa época um enfoque mercadológico foi
agregado, ou seja, a produção arquitetônica considerada patrimônio passou a ser
valorizada para além da representatividade de um passado; como mercadoria para
consumo:
Do ponto de vista exclusivamente turístico, os monumentos são parte
do equipamento de que se dispõe para operar essa indústria numa
região determinada, mas à medida em que o monumento possa
servir ao uso a que se lhe destina já não dependerá apenas de seu
valor intrínseco, quer dizer, da sua significação ou interesse
arqueológico, histórico ou artístico, mas também das circunstâncias
adjetivas que concorram para ele e facilitem sua adequada utilização.
(...) As vantagens econômicas e sociais do turismo monumental
figuram nas mais modernas estatísticas, especialmente nas dos
países europeus, que devem sua presente prosperidade ao turismo
internacional e que contam, entre suas principais fontes de riqueza,
com a reserva de bens culturais. (CURY, 2004, p.115)

Em 1968, ano seguinte à publicação das “Normas de Quito”, surgiu a
“Recomendação de Paris” sobre a conservação dos bens culturais ameaçados pela
execução de obras públicas ou privadas. Além da completa definição de bens
culturais, já exposta no primeiro capítulo, o documento considera “que a civilização
contemporânea e sua evolução futura repousam nas tradições culturais dos povos e
nas forças criadoras da humanidade, assim como em seu desenvolvimento social e
econômico.” (CURY, 2004, p.123). E ainda, compreendia-se que era “dever dos
governos assegurar a proteção e a preservação da herança cultural da humanidade
tanto quanto promover o desenvolvimento social e econômico” (CURY, 2004, p.124).
Para tanto era necessário harmonizar esse desenvolvimento com a preservação do
patrimônio cultural, visto que “a adequada preservação e exposição dos bens
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culturais contribuem poderosamente para o desenvolvimento social e econômico dos
países e das regiões que possuem esse gênero de tesouros da humanidade,
através do estímulo ao turismo nacional e internacional.” (CURY, 2004, p.124). A
“Recomendação de Paris”, portanto, considera favorável o turismo tanto como
recurso econômico quanto como fator de proteção sobre os bens culturais
produzidos e que estão ameaçados pelos trabalhos públicos ou privados resultantes
do desenvolvimento da indústria e da urbanização.
No Brasil, no início dos anos 1970, dois documentos produzidos avaliam o
caminho da preservação no país. Em ambos há a preocupação sobre a necessidade
de criação de órgãos estaduais e municipais dedicados à questão do patrimônio. O
primeiro deles ocorreu em abril de 1970, e foi denominado “Compromisso de
Brasília” firmado durante o 1o Encontro dos governadores de Estado, secretários
estaduais da área cultural, prefeitos de municípios interessados, presidentes e
representantes de instituições culturais. A discussão principal era sobre a atuação
federal, estadual e municipal na tarefa de proteção dos bens culturais de valor
nacional. Destaca-se entre as resoluções a recomendação de “utilização preferencial
para casas de cultura ou repartições de atividades culturais, dos imóveis de valor
histórico e artístico cuja proteção cabe ao poder público” (CURY, 2004, p.140). Esse
item apontado pelo documento levou a disseminação de “centros culturais” nas
cidades brasileiras, geralmente sem critérios definidos de demanda ou sem
orientação

profissional

como

suporte

para

o

andamento

das

atividades

desenvolvidas. Reflete a intenção de fabricar espaços de cultura diante da
valorização turística do patrimônio.
No ano seguinte, outro documento brasileiro foi produzido durante o 2o
Encontro de governadores para preservação do patrimônio histórico, artístico,
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arqueológico e natural do Brasil, chamado “Compromisso de Salvador”. Procurou
reafirmar a carta anterior além de recomendar a “convocação dos órgãos
responsáveis pelo planejamento do turismo, no sentido de que voltem suas atenções
para os problemas da valorização, utilização e divulgação dos bens naturais e de
valor cultural especialmente protegidos por lei” (CURY, 2004, p.145). Cita a
importância do “desenvolvimento da indústria do turismo” bem como de projetos de
pesquisa visando à formação de pessoal especializado.
Especialmente na década de 1970, outros documentos publicados seguiram a
mesma linha de pensamento, como a “Resolução de São Domingos”

44

, República

Dominicana, em 1974 que destaca o turismo como aliado da preservação:
Os projetos de preservação monumental devem fazer parte de um
programa integral de valorização, que defina não apenas a sua
função monumental, como também o seu destino e manutenção, e
leve prioritariamente em conta a melhoria sócio-econômica de seus
habitantes.
Sendo o turismo um meio de preservação dos monumentos, os
planos de desenvolvimento turístico devem constituir uma via
mediante a qual, com a utilização de alto nível técnico, se logrem
objetivos importante na proteção e preservação do patrimônio
cultural americano. (CURY, 2004, p. 197)

Posteriormente, um documento tratou exclusiva e detalhadamente da temática
do turismo: a “Carta de Turismo Cultural”, Bruxelas, Bélgica, escrita em 1976, como
resultado do Seminário Internacional de Turismo Contemporâneo e Humanismo
promovido pelo International Council on Monuments and Sites – Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios / ICOMOS.
Interessante observar que nessa carta o turismo é considerado “um fato social,
humano, econômico e cultural irreversível”; desse modo, mais do que estimular o
turismo, deve-se preocupar em explorá-lo direcionando-o para as finalidades
44

A Resolução de São Domingos foi resultado do I Seminário interamericano sobre experiências na
conservação e restauração do patrimônio monumental dos períodos colonial e republicano, organizado pela
OEA, como citada no capítulo 1.
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desejadas, consciente dos efeitos positivos e negativos que possa acarretar, visto
que “qualquer que seja sua motivação e os benefícios que possui, o turismo cultural
não pode estar desligado dos efeitos negativos, nocivos e destrutivos que acarreta o
uso massivo e descontrolado dos monumentos e dos sítios”. Ou seja, não se omite o
potencial negativo que a atividade turística pode acarretar e admitem-se seus
efeitos.
Em 1976, a “Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e
sua função na vida contemporânea” produzida em Nairóbi, no Quênia, destacou que
“o custo das operações de salvaguarda não deveria ser avaliado apenas em função
do valor cultural das construções, mas também do valor derivado da utilização que
delas se possa fazer.” (CURY, 2004, p.229). A política de revitalização cultural
instigada no documento entende que conjuntos históricos devem se converter em
pólos

de

atividades

culturais,

atribuindo

assim

um

papel

essencial

no

desenvolvimento cultural das comunidades.
Na década de 1980 observa-se a preocupação diante das transformações
econômicas no mundo. Em 1982 a “Declaração de Tlaxcala”, produzida no México,
constata que “a introdução de esquemas consumistas e de modo de vida estranhos
a nossas tradições, que advêm graças aos múltiplos meios de comunicação,
favorecem a destruição do patrimônio cultural por facilitarem o desprezo a nossos
próprios valores, particularmente nas pequenas aglomerações” (CURY, 2004, p.
266). Os esquemas consumistas citados seria o avanço do turismo sobre
localizações antes não exploradas. Em 1994, a atenção sobre a autenticidade foi
exposta na “Conferência de Nara”, no Japão, bem como a preocupação com a
possível interferência das transformações econômicas e sociais mundiais:
Num mundo que se encontra cada dia mais submetido às forças da
globalização e da homogeneização, e onde a busca de uma
identidade cultural é, algumas vezes, perseguida através da
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afirmação de um nacionalismo agressivo e da supressão da cultura
das minorias, a principal contribuição fornecida pela consideração do
valor de autenticidade na prática da conservação é clarificar e
iluminar a memória coletiva da humanidade. (CURY, 2004, p.

320)
A “Recomendação Europa” de 1995 constata que atividades relacionadas à
“produção agrícola, silvícola e industrial referentes à construção de moradias,
revalorização, turismo e lazer, assim como a mudanças sócio-econômicas, têm o
efeito de modificar a paisagem” (CURY, 2004, p.330). O mesmo documento assume
que o desenvolvimento descontrolado do turismo está entre as causas de “muitos
fenômenos, que têm um impacto nos complexos vínculos existentes entre os
indivíduos e seu meio ambiente, promovem degradação física e poluição visual
muitas vezes irreversíveis” (CURY, 2004, p. 333).
Através das Cartas Patrimoniais, portanto, é possível verificar a inserção do
turismo na política de preservação dos patrimônios ao redor do mundo ao mesmo
tempo em que se apontam os problemas advindos do desenvolvimento dessa
indústria do entretenimento.

3.2. Imagem e indústria cultural

O termo “imagem” tem como significado aquilo que pode ser visto, admirado,
contemplado, percebido. Por esse motivo toda cidade tem uma imagem. Lynch
(2006) aponta que na cidade
A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que o
ouvido pode perceber, um cenário ou uma paisagem esperando para
serem explorados. Nada é vivenciado em si mesmo, mas sempre em
relação a seus arredores, às sequências de elementos que a ele
conduzem, à lembrança de experiências passadas. (...) Cada
cidadão tem vastas associações com alguma parte de sua cidade, e
a imagem de cada um está impregnada de lembranças e
significados. (...) Na maioria das vezes, nossa percepção da cidade
não é abrangente, mas antes parcial, fragmentária, misturada com
considerações de outra natureza. Quase todos os sentidos estão em
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operação, e a imagem é a combinação de todos eles.

(LYNCH,

2006, p.01-02)
Se a imagem é uma combinação dos sentidos há uma variação da percepção
dessa cidade, visto que são múltiplos indivíduos que vivenciam e experimentam o
ambiente. Por esse motivo, uma imagem ideal, única ou perfeita é impossível. Os
valores estéticos e simbólicos, bem como as características formais que conformam
um acervo arquitetônico variam de acordo com o ambiente cultural onde é
construído. E, consequentemente, o patrimônio valorizado e preservado também é
diverso. A tentativa de homogeneização do patrimônio, visando aproximar de um
padrão turístico, comunica uma imagem de temporalidade única, porém a unicidade
temporal é inexistente.
A teoria de padronização espacial fabrica simulacros:
Para que o passado não seja abolido é preciso que tudo o que se
vive seja atualizado. As diferenças temporais entre o passado, o
presente e o futuro são aniquiladas graças aos simulacros dessa
atualização. O passado e o futuro parecem se conjugar no presente,
ao passo que o próprio presente se torna o tempo da reprodução
antecipada do passado. (JEUDY, 2005, p. 16)

Ou seja, o presente torna-se espaço temporal para reafirmar o que a cidade foi
um dia, mantendo-a como uma imagem de um passado, reproduzindo-o.
Segundo Baudrillard (1991) “Simular é fingir ter o que não se tem. (...) a
simulação põe em causa a diferença do “verdadeiro” e do “falso”, do “real” e do
“imaginário” (BAUDRILLARD, 1991, p.09-10). Para Baudrillard, há uma “histeria da
produção e da reprodução do real” e o simulacro é um rompimento da compreensão
da diferença entre “verdadeiro” e “falso”, pois não há como distinguir mais o que é
inventado, fingido ou copiado do que é o real. Simulacro não é apenas imitação; é o
que substitui o real:
Se o próprio Deus pode ser simulado, isto é, reduzir-se aos signos
que o provam? Então todo o sistema perde a força da gravidade, ele
próprio não é mais que um gigantesco simulacro – não irreal, mas
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simulacro, isto é, nunca mais passível de ser trocado por real, mas
trocando-se em si mesmo (...). (BAUDRILLARD, 1991, p.13)

A simulação se opõe à representação, ponto fundamental de análise:
Assim é a simulação, naquilo em que se opõe à representação. Esta
parte do princípio de equivalência do signo e do real.(...) A simulação
parte, ao contrário, da utopia, do princípio da equivalência, parte da
negação radical do signo como valor, parte do signo como reversão e
aniquilamento de toda a referência. Enquanto que a representação
tenta absorver a simulação interpretando-a como falsa
representação, a simulação envolve todo o próprio edifício da
representação como simulacro. (BAUDRILLARD, 1991, p.13).

A “imagem”, neste contexto de simulação, apresenta fases sucessivas: “ela [a
imagem] é o reflexo de uma realidade profunda; ela mascara e deforma uma
realidade profunda; ela mascara a ausência de realidade profunda; ela não tem
relação

com

qualquer

realidade:

ela

é

o

seu

próprio

simulacro

puro.”

(BAUDRILLARD, 1991, p.13). Ou seja, a primeira fase é a imagem real daquilo que
é visto; a segunda, apresenta uma modificação da aparência da imagem; a terceira,
é a distorção da aparência da imagem; e a quarta fase já é o falso, a simulação.
A imagem dos bens patrimonializados, dentro do contexto do turismo, existe
para ser consumida, como uma mercadoria. Ao destacar a paisagem como imagem
permite-se avaliá-la como um bem simbólico, de acordo com a teoria de Bourdieu
(1992):
As diferenças propriamente econômicas são duplicadas pelas
distinções simbólicas na maneira de usufruir estes bens, ou melhor,
através do consumo, e mais, através do consumo simbólico (ou
ostentatório) que transmuta os bens em signos (...) ou, para falar
como os lingüistas, em “valores”, privilegiando a maneira, a forma da
ação ou do objeto em detrimento de sua função. (BOURDIEU,

1992, p.16)
Ou seja, o patrimônio apresenta maior valor, nesses casos, somente pelo o
que comunica visualmente, como imagem de seus objetos. E é essa imagem que se
torna valorizada diante da indústria cultural.
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Choay (2001) avalia que o patrimônio edificado passou a fazer parte da
indústria cultural a partir da década de 1960, conforme constado através das Cartas
Patrimoniais. Para ela “a mundialização dos valores e das referências ocidentais
contribuiu para a expansão ecumênica das práticas patrimoniais” (CHOAY, 2001, p.
207), e essa expansão foi simbolizada pela “Convenção da UNESCO” de 1972 por
apresentar um conceito de patrimônio universal baseado no monumento histórico e
conjuntos de edifícios.
Fonseca (2005) lembra que no Brasil as intenções de mudança quanto aos
motivos da preservação são demonstrados a partir de 1965 quando o então SPHAN
recorreu à UNESCO para reformular e reforçar sua atuação:
A imagem do SPHAN como protagonista de batalhas memoráveis
em defesa do interesse público relativamente ao patrimônio, contra
proprietários e setores insensíveis da Igreja e do pode público, foi
substituída em consonância com as diretrizes da UNESCO, pela
figura do negociador, que procura sensibilizar e persuadir os
interlocutores, e conciliar interesses; ou melhor, que procura
demonstrar que os interesses da preservação e os do
desenvolvimento não são conflitantes, mas, pelo contrário, são
compatíveis. (FONSECA, 2005, 142)

Modificando o sentido da sua atuação, o SPHAN teve como objetivo
(...) demonstrar a relação entre valor cultural e valor econômico, e
não apenas procurar convencer autoridades e sociedade do
interesse público de preservar valores culturais, como ocorrera nas
décadas anteriores. Essa articulação foi feita em duas direções: seja
considerando os bens culturais enquanto mercadorias de potencial
turístico, seja buscando nesses bens os indicadores culturais para
um desenvolvimento apropriado. (FONSECA, 2005, 142)

Choay (2001) acredita que o termo “valorização” é ambíguo ao remeter a
valores do patrimônio que é preciso fazer reconhecer. O termo contém a noção de
mais-valia “de interesse, de encanto, de beleza, mas também de capacidade de
atrair, cujas conotações econômicas nem é preciso salientar” (CHOAY, 2001, p.212).
Para ela, são muitas as operações destinadas a valorizar o monumento histórico e a
transformá-lo em produto econômico, e a técnica da reconstrução, pode ser
colocada entre essas operações: “reconstituições ‘históricas’ ou fantasiosas,
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demolições

arbitrárias,

restaurações

inqualificáveis

tornaram-se

formas

de

valorização correntes” (CHOAY, 2001, p.214).
Bourdieu já apontava que
O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos (...) é
paralelo a um processo de diferenciação cujo princípio reside na
diversidade dos públicos aos quais as diferentes categorias de
produtores destinam seus produtos, e cujas condições de
possibilidade residem na própria natureza dos bens simbólicos. Estes
constituem realidades com dupla face – mercadoria e significações –
cujo valor propriamente cultural e cujo valor mercantil subsistem
relativamente independentes, mesmo nos casos em que a sanção
econômica reafirma a consagração. (BOURDIEU, 1992, p.102)

Cidades e conjuntos arquitetônicos antigos são alvos da valorização pela
indústria cultural na tentativa de evitar a conservação museal que congela os
lugares. A intenção real é favorecer a integração na vida contemporânea,
relacionando-se

com

desenvolvimento

e

rivalizando

com

proteção.

A

“Recomendação de Nairóbi” em 1976 defende o valor social do patrimônio e o
tratamento não museal das malhas urbanas contemporâneas. Neste documento,
pela primeira vez, a “conservação viva dos conjuntos antigos é apresentada como
um meio de lutar não apenas pela proteção de particularismos étnicos e locais, mas
também contra o processo planetário de banalização e estandardização das
sociedades e de seu meio.” (CHOAY, 2001, p.223). Ou seja, deseja-se que o
patrimônio seja uma ferramenta para firmar uma singularidade da cidade a partir dos
bens produzidos pela sociedade. Contudo, para Choay:
Desde então, a reapropriação e a valorização da cidade antiga
tornaram-se a ladainha do concerto patrimonial das nações. Mas
esse consenso engloba uma multiplicidade de casos e tipos de
intervenção sobre a cidade histórica. São casos não comparáveis
aos das grandes e pequenas cidades, das economicamente
prósperas e das cidades em crise, de todos os intermediários entre
aquelas cujo patrimônio não passa de um elemento de prestígio e
outras em que ele constitui seu principal recurso. (CHOAY, 2001,

p.223).
Carlos Lemos, em seu livro intitulado “O que é Patrimônio Histórico”, escrito na
década de 1980, afirmou:
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Hoje preserva-se em atendimento às exigências do turismo, a grande
indústria moderna, que maneja quantias incríveis enquanto vai
forjando nos sítios visitados imagens, às vezes ressuscitadas,
definidoras de peculiaridades culturais regionais aptas a estar
sempre despertando a curiosidade dos viajantes ávidos de
novidades. O turismo nasceu em volta dos bens culturais
paisagísticos e arquitetônicos preservados, e hoje, cada vez mais,
vai exigindo a criação de mais cenários, de mais exotismos,
provocando quadros artificiais, inclusive. (LEMOS, 2009, p.29)

Observa-se, portanto, que já era clara nos anos de 1980 a noção da indústria
do turismo como aliada da valorização do patrimônio edificado, ao mesmo tempo em
que cria cenários.

3.3. Reconstrução arquitetônica como mercadoria

A teoria de Baudrillard sobre simulacro e simulação se aplica ao contexto da
preservação do patrimônio edificado, especificamente relacionado à imagem. O
simulacro favorece a apropriação do bem, pois a imagem é associada ao patrimônio
da paisagem que se quer valorizar. Por sua vez, a paisagem guarda tempos
desiguais nas formas objetivas construídas, contudo, quando patrimonializada busca
comunicar uma imagem de temporalidade única. Desta maneira, a criação de algo
novo na paisagem substitui o que era anteriormente, como um simulacro. A
reconstrução da edificação no sítio histórico de Ouro Preto é um simulacro.
Ao reproduzir as fachadas do antigo Hotel Pilão, a imagem do lugar foi
preservada, buscando atender a uma demanda turística, a qual incide sobre o
espaço urbano, transformando-o. Ao mesmo tempo, introduziu-se uma nova
tecnologia construtiva Uma desconstrução do que era outrora para que represente
um novo espaço produzido, considerado melhor ou mais “adequado” para ser
consumido. Considerando que a cultura tornou-se mercadoria, segundo Harvey
(2005), o patrimônio como representação cultural é a materialização dessa
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mercantilização. As edificações históricas “podem ser e claramente são objeto de
transação mediante práticas de comercialização da indústria turística” (HARVEY,
2005, p.32)
Quanto mais comerciáveis se tornam estes produtos, menos
excepcionais e especiais parecem. Em alguns casos a própria
comercialização tende a destruir qualidades excepcionais (em
particular se essas qualidades dependem de coisas como a distância
de territórios inexplorados, a pureza de uma experiência estética ou
similares). De forma geral, quanto mais facilmente comercializáveis
(e objeto de duplicação mediante falsificações, adulterações,
imitações ou simulacros) são tais produtos ou acontecimentos,
menor sua capacidade de constituir base para uma renda
monopolista. (HARVEY, 2005, p.32-33)

As práticas culturais e artefatos historicamente construídos são diferenciais,
contudo, ainda conforme Harvey, quanto mais se “disneyfica” um lugar menos
excepcional e especial se torna. Essa referência a Disneylândia retoma a análise de
Baudrillard (1991) sobre simulacro:
A Disneylândia é um modelo perfeito de todos os tipos de simulacros
confundidos. (...) Na Disneylândia desenha-se por toda a parte, o
perfil objetivo da América, até na morfologia dos indivíduos e da
multidão. Todos os valores são aí exaltados pela miniatura e pela
banda desenhada. Embalsamados e pacificados. (...) O imaginário
da Disneylândia não é verdadeiro nem falso, é uma máquina de
dissuasão encenada para regenerar no plano oposto a ficção real.
Daí a debilidade deste imaginário, a sua degenerescência infantil. O
mundo quer-se infantil para fazer crer que os adultos estão noutra
parte, no mundo “real”, e para esconder que a verdadeira
infantilidade está em toda parte, é a dos próprios adultos que vêm
aqui fingir que são crianças para iludir a sua infantilidade real.

(BAUDRILLARD, 1991, p.20-21).
Um patrimônio, ao ser restaurado ou reconstruído, mantém o passado no
presente para fazer parte de um projeto futuro, inserido de alguma forma em uma
visão de mercado. Jeudy (2005) afirma que:
O defeito da restauração é produzir uma equivalência estética da
cidade, de sua história, de seus estratos orgânicos, e induzir uma
convergência de olhares na direção de um único ponto de vista
indiferenciado. (JEUDY, 2005, p. 87)

Para Serpa (2007):
As cidades são reinventadas a partir da reutilização das formas do
passado, gerando uma urbanidade que se baseia, sobretudo, no
consumo e na proliferação (desigual) de equipamentos culturais.
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Nasce a cidade da “festa-mercadoria”. Essa nova (velha) cidade
folcloriza e industrializa a história e a tradição dos lugares, roubandolhes a alma. É a cidade das requalificações e revitalizações urbanas,
a cidade que busca vantagens comparativas no mercado globalizado
das imagens turísticas e dos lugares-espetáculo. (SERPA, 2007,

p.107)
A avaliação contemporânea de Poulot (2008) corrobora as colocações acima,
quando ele afirma que “o turismo, com a importância das oportunidades econômicas
que mobiliza, faz da interpretação do patrimônio, e mesmo da sua simulação, um
instrumento muitas vezes decisivo para o desenvolvimento local.” (POULOT, 2008,
p.26).
Ao considerar a preservação da Praça Tiradentes no espaço urbano de Ouro
Preto e a reconstrução de um elemento da sua paisagem, percebe-se que as
intervenções no patrimônio edificado são voltadas para uma cultura produzida e para
ser consumida, atendendo ao turismo. Tilley (2006) destaca o turismo como forma
de consumo da cultura local por pessoas externas a essa realidade. O turista busca
consolo e referências que a modernidade destruiu, uma noção de comunidade. O
patrimônio torna-se pedaços da cultura moderna material numa tentativa da
manutenção da singularidade do lugar como “peça única do capital cultural a ser
mantido e comercializado” (TILLEY, 2006, p.14). Carlos (1999) avalia que:
Cidades inteiras se transformam com objetivo precípuo de atrair
turistas, e esse processo provoca de um lado o sentimento de
estranhamento – para os que vivem nas áreas que um determinado
momento se voltam para a atividade turística – e de outro transforma
tudo em espetáculo e o turista em espectador passivo (CARLOS,

1999, p.26).
Nessa mesma linha de pensamento, Weiss (2007) aponta o “excesso de
patrimônio”, quando o patrimônio é “visto através da lente da cultura, mas em uma
concepção de cultura entendida primariamente como algo ‘produzido’ e ‘consumido’”
(WEISS, 2007, p.22). A reinterpretação de elementos de uma edificação mostra-se

103

eficaz para restabelecer a unidade de um conjunto em busca da manutenção de
uma realidade local para ser visitada e consumida.
Para Serpa (2007), em sua análises sobre os espaços públicos na cidade
contemporânea, a atividade turística faz com que “as populações reinventem seu
cotidiano e, nessa reinvenção, a lógica da atividade turística se sobrepõe às
tradições locais e à própria identidade dos lugares, impactados por no vos valores,
novos símbolos, novas referências e expectativas” (SERPA, 2007, p.115). Serpa
(2007) afirma que a preservação do patrimônio mostra-se clara na construção de
imagens similares, como se uma identificação global fosse possível:
A conservação patrimonial internacional produz uma estética urbana
“exibicionista” para o turismo, numa tentativa de objetivar a “beleza
da cidade” para o consumo cultural. Contraditoriamente, este modelo
de conservação vai tornando as cidades cada vez mais parecidas,
contribuindo para a homogeneização dos lugares, operacionalizando
o padrão UNESCO em contextos culturais absolutamente diversos. A
singularidade
cede
espaço
ao
modelo
internacional,
institucionalizando a museificação das cidades ao redor do mundo.

(SERPA, 2007, p.109)
Em Ouro Preto, privilegiou-se a reconstrução de um bem cultural ao invés de
uma nova arquitetura, perpetuando um período histórico valorizado pelas políticas
de preservação. Intervenções no patrimônio das cidades apresentam natureza
diversa e alg umas vezes conflituosas:
Ora a cidade histórica, assim como o monumento individual, é
transformada em produto de consumo cultural – reutilização
ambígua, no melhor dos casos lúdica, e que dissimula sua natureza
museal –, ora pode ser destinada a fins econômicos que se
beneficiam simbolicamente de seu status histórico e patrimonial, mas
que a ela não se subordinam. (CHOAY, 2001, p.224).

. Assim, os artefatos urbanos identificados como patrimônio edificado tornamse alvo de intervenções para melhor atenderem interesses turísticos, para fruição
adequada dos visitantes.
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4. DECISÕES ENTRE A MEMÓRIA E A MERCADORIA

A discussão sobre a preservação do patrimônio edificado se consolida diante
das várias visões e ações representadas por esferas diferenciadas, porém
complementares. Elas serão citadas acompanhadas por uma terminologia:
01 – Visões profissionais e teóricas que sugerem políticas de identificação e
preservação dentro dos órgãos de preservação – “patrimônio oficial”.
02 – Visões sociais e cotidianas através da vivência e da apropriação do patrimônio
pela comunidade – “patrimônio afetivo”.
03 – Visões dos poderes político e econômico – “patrimônio impositivo”.
As terminologias propostas acima para o patrimônio – oficial, afetivo e impositivo –
favorecem a identificação dessas visões, as quais permitem caracterizar os três
capítulos anteriormente expostos. O “patrimônio oficial” está apresentado pelas
definições, ações e contextos descritos especialmente nas Cartas Patrimoniais. O
“patrimônio afetivo” corresponde ao patrimônio-memória quando a preservação se
relaciona aos anseios comunitários e aos referenciais identitários do lugar. Por fim, o
“patrimônio impositivo” reflete o patrimônio-mercadoria, considerando que as
relações políticas e econômicas induzem a transformação da preservação e da
apresentação do patrimônio arquitetônico nas cidades.
Toda essa estrutura de pensamento remete às políticas públicas. Quais e como
são as decisões tomadas e os caminhos percorridos visando a manutenção da
cidade Patrimônio da Humanidade. Apresentam-se, desta maneira, as visões que
podem influenciar nas formas de apropriação, intervenção e valorização do
patrimônio edificado, utilizando os argumentos principais: memória e mercadoria.
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A reconstrução realizada em Ouro Preto foi debatida e decidida pelo IPHAN e
pela prefeitura 45. Para a compreensão das opiniões e ações foram feitas entrevistas
com representantes de ambos. Outras duas entrevistas foram realizadas com o
arquiteto autor do projeto e com a representante da proprietária do bem. Essas
entrevistas 46 permitem a compreensão do estudo de caso ouropretano e,
consequentemente, reflete a preservação da cidade na atualidade, por serem
representativas dos interesses que se relacionam e que, neste caso, foram os
decisivos:
§

Interesse particular do proprietário do lugar reconstruído,
FIEMG, representado pela diretora do Centro Cultural e Turístico
em 2009, Maria Bernadete Pinto da Cunha;

§

Olhar técnico do criador do projeto de reconstrução – arquiteto
Fernando Graça;

§

Posicionamento do IPHAN, representado pela historiadora do
escritório técnico de Ouro Preto, Simone Fernandes;

§

Posicionamento da Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento
Urbano de Ouro Preto 47, representado pelo secretário Gabriel
Simões Gobbi.

Assim, apresentam-se as influências sobre as tomadas de decisão quanto à
preservação do patrimônio, especificamente a partir da intervenção. Para justificar a
importância desse debate, pode-se aplicar o conceito de escala.
45

Escala é “o

O Ministério Público também contribuiu com relação às atitudes legais, principalmente ao exigir a agilidade
na tomada de decisão do que seria feito no local e na aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta/TAC. A
pesquisa apresentada busca salientar a questão da intervenção realizada e não necessariamente ressaltar a
interferência jurídica a esse respeito.
46
As entrevistas foram gravadas e transcritas com autorização prévia por escrito dos entrevistados. As partes
que se relacionam ao assunto debatido podem ser lidas no APÊNDICE A; com exceção da entrevista realizada
com a representante da FIEMG, pois a gravação não foi permitida pela entrevistada.
47
A Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto foi criada em 2006 (gestão municipal
prefeito Ângelo Oswaldo). Manteve-se ativa com a reeleição do prefeito em 2008.
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instrumento conceitual, metodológico e técnico necessário para alcançar a
necessária interpelação entre o objeto e o observador” (REBORATTI, 2001, p1).
Este conceito de escala é aplicável ao estudo de caso apresentado, tomando a
escala maior para a menor: a edificação reconstruída, a Praça Tiradentes, a cidade
de Ouro Preto, o estado de Minas Gerais e o Brasil. Portanto, a intervenção foi
investigada desde a escala técnica maior (a edificação) e se distancia para se ter a
compreensão do entorno (a praça), do contexto (a cidade) e do significado real da
intervenção relacionada a políticas públicas de preservação do patrimônio (o país).
E o incêndio movimentou a cidade, conforme reportagens publicadas nos dias
seguintes ao acidente 48. Houve comoção e indignação, gerando reclamações,
principalmente

solicitando

cuidados

maiores

com

o

acervo

edificado.

A

representatividade de Ouro Preto nacional e internacionalmente gerou acirradas
observações sobre os erros quanto à prevenção contra riscos e danos e,
posteriormente, sobre o que seria feito no local destruído pelo fogo.
A preservação do patrimônio edificado atende atualmente às exigências
sociais, culturais, políticas e econômicas. O que permite afirmar que há uma
conjugação entre os fatores memória e mercadoria nas decisões sobre a maneira de
intervir nos bens, porém, com maior influência de um fator perante o outro.
A cidade – tudo o que há nela construído e materializado – mantém viva a
memória e favorece a afirmação de seus valores simbólicos, visto que “a memória é
redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a existir.” (CALVINO,
2006, p.23). Por esse motivo, tem-se a necessidade de preservar um contexto
valorizado por uma manutenção da memória do lugar o que, ao mesmo tempo,
permite intervenções em bens culturais a partir de ações econômicas considerando-

48

Algumas reportagens encontradas foram reunidas (em partes ou na íntegra) e estão no ANEXO B e ANEXO C.
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os como mercadorias. Carlos Lemos apresentou claramente já na década de 1980
que:
Agora, modernamente, a visão protetora de conjuntos de bens
culturais urbanos tem uma abrangência maior, procurando, antes de
tudo, interpretações de caráter social através de todas as indagações
possíveis atinentes à antropologia cultual, à história, à política, à
economia, à geomorfologia, à arquitetura etc. A cidade tem que ser
encarada como um artefato, como um bem cultural qualquer de um
povo. Mas um artefato que pulsa, que vive, que permanentemente se
transforma, se autodevora e expande em novos tecidos recriados
para atender a outras demandas sucessivas de programas em
permanente renovação. (LEMOS, 2009, p.46)

Avaliados desta maneira, esses artefatos fazem com que a paisagem da
cidade seja transformada ou mantida conforme aspectos políticos e econômicos:
Quadros inventados, ou recriados, que tentam matar dois coelhos
com uma cajadada: a administração local, com fins políticos,
incrementa um nacionalismo cultural de conveniência enquanto
agentes de viagens, o comércio local e a arrecadação de impostos
passam a possuir justificativas de ricos faturamentos. (LEMOS,

2009, P.29)
Em Ouro Preto, diante do incêndio e do vazio gerado e exposto por dois anos
até a definição do que fazer no local, pode-se dizer que houve resiliência por parte
da população. Esse termo, resiliência, foi criado pela Ecologia, e aponta para a
capacidade de manter uma estrutura básica ao sofrer um impacto (o incêndio), sem
que altere suas características de funcionalidade quando regresse ao seu estado
original (a reconstrução em busca do que era), após o fim da perturbação (o vazio
exposto). É certo que quanto menos relações sociais existem, menor é a resiliência.
Em Ouro Preto as relações sociais com a paisagem e o lugar são
consideráveis. Segundo Bernadete Cunha, gerente do Centro Cultural e Turístico
que ocupou o local do antigo Hotel Pilão, a referência espacial do hotel permanece.
Segundo ela, moradores ainda dizem “vou ao Pilão”, se referindo ao Centro Cultural.
O que reflete a ligação com o que existia antes e o que ficou na memória, mesmo
com a modificação de uso e com as interferências visuais internas destoantes do
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original. Por isso a intenção de voltar a ser como era antes – (re) construir, e o
prefixo “re” significa “voltar a” – foi uma das justificativas para a intervenção feita,
sabendo que nunca seria possível retomar aquela materialidade originária.
Por essa visão, o que se tentou fazer depois do incêndio foi simular a
estrutura formal básica original da Praça Tiradentes, utilizando como suporte a
reconstrução de uma unidade componente da praça. Contudo, nos meios
acadêmicos e profissionais relacionados às políticas de preservação, ainda segue a
discussão sobre o que teria sido melhor e as consequências do que foi feito. Apontase que a solução dada quis atender a demanda da UNESCO e do Ministério Público
ao entender que a praça remetia a uma imagem mundial reconhecida e que deveria
ser expressa como tal para permanecer valorizada pela lógica capitalista na
globalização.

4.1. As relações sociais, políticas e econômicas na preservação do
patrimônio edificado

De um modo geral, o papel da população na preservação do patrimônio é bem
vista e defendida como fundamental. São as próprias Cartas Patrimoniais, mais uma
vez, que remetem a comprovação dessa teoria. A primeira carta elaborada em
Atenas, em 1931, afirma:
A conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia
de conservação de monumentos e obras de arte vem do respeito e
do interesse dos próprios povos, considerando que esses
sentimentos podem ser grandemente favorecidos por uma ação
apropriada dos poderes públicos, emite o voto de que os educadores
habituem a infância e a juventude a se absterem de danificar os
monumentos, quaisquer que eles sejam, e lhes façam aumentar o
interesse de uma maneira geral, pela proteção dos testemunhos de
toda a civilização. (CURY, 2004, p.17)
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Em 1962, a “Recomendação de Paris” sobre paisagens e sítios destaca a
importância da educação do público que desfruta do patrimônio “dentro e fora das
escolas para despertar e desenvolver o respeito do público pelas paisagens e sítios
e para garantir mais conhecidas as normas editadas para garantir sua salvaguarda”
(CURY, 2004, p.89).
A educação e a participação do público também são compreendidas como
instrumentos de preservação nas “Normas de Quito”, em 1967:
Do seio de cada comunidade pode e deve surgir a voz de alarme e a
ação vigilante e preventiva. O estímulo a agrupamentos cívicos de
defesa do patrimônio, qualquer que seja sua denominação e
composição, tem dado excelentes resultados, especialmente em
localidades que não dispõem ainda de diretrizes urbanísticas e onde
a ação protetora em nível nacional é débil ou nem sempre eficaz.
Nada pode contribuir melhor para a tomada de consciência desejada
do que a contemplação do próprio exemplo. Uma vez que se
apreciam os resultados de certas obras de restauração e de
revitalização de edifícios, praças e lugares, costuma ocorrer uma
reação favorável de cidadania que paralisa a ação destrutiva e
permite a consecução de objetivos mais ambiciosos. Em qualquer
caso, a colaboração espontânea e múltipla dos particulares nos
planos de valorização do patrimônio histórico e artístico é
absolutamente imprescindível, muito especialmente nas pequenas
comunidades. (CURY, 2004, p.116)

Em 1972 a “Convenção de Paris” do Patrimônio Mundial entende que os países
participantes da convenção, os Estados-partes, devem procurar “por todos os meios
apropriados, especialmente por programas de educação e de informação, fortalecer
a apreciação e o respeito de seu povos pelo patrimônio cultural e natural” (CURY,
2004, p. 190). De forma semelhante a “Declaração de Amsterdã” de 1975 entende
que o patrimônio arquitetônico “não sobreviverá a não ser que seja apreciado pelo
público e especialmente pelas novas gerações. Os programas de educação em
todos os níveis devem, portanto, preocupar-se mais intensamente com essa
matéria” (CURY, 2004, p. 200).
A “Conferência Geral UNESCO”, em Nairóbi, 1976, valoriza a elaboração de
políticas nacional, regional e local para o planejamento da preservação. A partir de
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medidas jurídicas, técnicas, econômicas e sociais é possível salvaguardar os
conjuntos históricos, adaptando-os às e xigências da vida contemporânea.
O “Manifesto de Amsterdã” de 1975 declara que o patrimônio arquitetônico tem
valor educativo predominante:
Ele oferece um conteúdo privilegiado de explicações e comparações
sobre o sentido das formas e um manancial de exemplos de suas
utilizações. Ora, a imagem e o contato direto adquirem novamente
uma importância decisiva na formação dos homens. Importa,
portanto, conservar vivos os testemunhos de todas as épocas e de
todas as experimentações. A sobrevivência destes testemunhos só
estará assegurada se a necessidade de sua proteção for
compreendida pela maior parte e, especialmente, pelas gerações
jovens, que por eles serão responsáveis no futuro. (CURY, 2004,

p.213-214).
Na década seguinte, em 1985, a “Declaração do México” entende que :
Tudo isso reclama políticas culturais que protejam, estimulem e
enriqueçam a identidade e o patrimônio cultural de cada povo, além
de estabelecerem o mais absoluto respeito e apreço pelas minorias
culturais e pelas outras culturas do mundo. A humanidade
empobrece quando se ignora ou se destrói a cultura de um grupo
determinado. Há que reconhecer a igualdade e dignidade de todas
as culturas, assim como o direito de cada povo e de cada
comunidade cultural a afirmar e preservar sua identidade cultural, e a
exigir respeito a ela. (CURY, 2004, p.273).

A “Carta de Washington” de 1986 é contundente ao afirmar que a proteção de
cidades históricas é parte de uma política do lugar, além do fundamental
envolvimento da população:
Para ser eficaz, a salvaguarda das cidades e bairros históricos deve
ser parte essencial de uma política coerente de desenvolvimento
econômico e social, e ser considerada no planejamento físico
territorial e nos planos urbanos em todos os seus níveis. (...) A
participação e o comprometimento dos habitantes da cidade são
indispensáveis ao êxito da salvaguarda e devem ser estimulados.
Não se deve jamais esquecer que a salvaguarda das cidades e
bairros históricos diz respeito primeiramente a seus habitantes. As
intervenções em um bairro ou em uma cidade histórica devem
realizar-se com prudência, sensibilidade, método e rigor. Dever-se-ia
evitar o dogmatismo, mas levar em consideração os problemas
específicos de cada caso particular. (CURY, 2004, p.282-283).

A “Carta de Cabo Frio” escrita em 1989 não deixa dúvidas sobre a
importância dos habitantes do local para a preservação:
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O êxito de uma política preservacionista tem como fator fundamental
o engajamento da comunidade, que deve ter por origem um processo
educativo em todos os níveis, com a utilização dos meios de
comunicação. O respeito aos valores naturais, étnicos e culturais,
enfatizados através da educação pública, contribuirá para a
valorização das identidades culturais. (CURY, 2004, p.290).

Assim a participação popular é valorizada como fator determinante na
preservação do patrimônio. Para Aluísio Magalhães, em 1985, a conscientização
popular sobre o bem cultural como um todo permite a resolução dos problemas
acerca do patrimônio arquitetônico:
A conscientização da comunidade é o primeiro ponto a ser encarado.
O que acontece é que o melhor guardião de um bem cultural é
sempre o seu dono. Agora, não é possível conscientizar uma
comunidade, que é pobre, às vezes até miserável, para o valor de
uma belíssima igreja e pedir que essa comunidade cuide desse bem
distante. Mas se você entende a comunidade em seu processo
histórico, identifica quais eram os fazeres daquela comunidade, que
a levaram a construir aquele monumento, e procura revitalizar,
reanimar esses fazeres, que são geradores de riqueza, capazes de
resolver até o problema de sobrevivência, torna possível entender o
valor do monumento arquitetônico. (MAGALHÃES, 1997, p.190)

Se o envolvimento social com educação e conscientização da população sobre
patrimônio de um modo geral é fundamental, tomam-se os demais braços que
interferem na preservação, a política e a economia. As “Normas de Quito ”, Equador,
de 1967, mais uma vez, se apresentam como um marco importante, pois apontam a
necessidade das políticas públicas voltadas para a proteção e a valorização dos
bens patrimonializados:
Múltiplos fatores têm contribuído e continuam contribuindo para
diminuir as reservas de bens culturais da maioria dos países da
América Ibérica, mas é necessário reconhecer que a razão
fundamental da destruição progressivamente acelerada desse
potencial de riqueza reside na falta de uma política oficial capaz de
imprimir eficácia prática às medidas protecionistas vigentes e de
promover a revalorização do patrimônio monumental em função do
interesse público e para beneficio econômico da nação. (CURY,

2004, p.107)
Além disso, reconhece que :
É presumível que os primeiros esforços dirigidos a revalorizar o
patrimônio monumental encontrem uma ampla zona de resistência
na órbita dos interesses privados. Anos de incúria oficial e um
impulsivo afã de renovação que caracteriza as nações em processo
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de desenvolvimento contribuem para difundir o menosprezo por
todas as manifestações do passado que não se ajustam ao molde
ideal de um moderno estilo de vida. Carentes da suficiente formação
cívica para julgar o interesse social como uma expressão decantada
do próprio interesse individual, incapazes de apreciar o que mais
convém à comunidade a partir do remoto ponto de vista do bem
público, os habitantes de uma população contagiada pela “febre do
progresso” não podem medir as conseqüências dos atos de
vandalismo urbanístico que realizam alegremente, com a indiferença
ou a cumplicidade das autoridades locais. (CURY, 2004, p.115-

116).
Ou seja, percebia-se que do ponto de vista mercadológico preservar poderia
ser um entrave para o crescimento e renovação das cidades. Em 1968 a
“Recomendação de Paris” – Obras Públicas e Privadas divulga como medida
administrativa que:
As autoridades locais (estaduais, municipais ou outras) deveriam
também dispor de serviços encarregados da preservação e do
salvamento dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou
privadas. Esses serviços deveriam dispor da possibilidade de obter
ajuda dos serviços nacionais, ou de outros órgãos apropriados, de
acordo com suas atribuições e necessidades. (CURY, 2004, p.

131)
No Brasil, o “Compromisso de Brasília” e o “Compromisso de Salvador”,
respectivamente em 1970 e em 1971, ambos elaborados a partir do encontro de
governadores, apoiam a descentralização da política de preservação, segundo
aponta Fonseca (2005). Para o Ministério da Educação e Cultura da época a
responsabilidade pela preservação do patrimônio nacional deveria ser partilhada
com os governos estaduais 49.
A “Declaração de Amsterdã” de 1975 deixa claro que “os poderes locais, (...)
são todos particularmente responsáveis pela proteção do patrimônio arquitetônico e
devem ajustar-se mutuamente através da troca de idéias e de informações” (CURY,
2004, p. 200).

49

A partir da década de 1970 é dada a atenção sobre a necessidade de criação de órgãos em cada estado
dedicados especificamente à preservação patrimonial, como foi o caso do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais / IEPHA-MG, criado em setembro de 1971.
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E os poderes locais estão atrelados ao atendimento dos anseios populares e
os econômicos. Em Ouro Preto justificou-se a reconstrução pela visão do que a
população queria, em defesa da memória e que parecia ser a intervenção mais
viável a ser feita, além da referência social e espacial que o imóvel oferecia,
segundo declarações do secretário de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano,
Gabriel Simões Gobbi. Seguem abaixo trechos da entrevista realizada em agosto de
2009:
O Hotel Pilão era uma das construções que não tinha um destaque
excepcional, mas tinha o destaque de todas as construções da
praça...cada construção da praça guarda uma memória, guarda uma
história, né?
O incêndio do Pilão ele foi muito sintomático primeiro pelo sentimento
que ele causou na cidade... é o sentimento de perda, independente
da sua perda material ou histórica, é a perda no sentido de você
estar perdendo a sua memória e percebendo o risco que se corre se
um incêndio de grandes proporções acontecesse. Então eu acho que
ele, de uma certa forma, ele foi um marco de levantamento de uma
avaliação a respeito da própria Ouro Preto e da sua preservação.
A própria população, na época, eu não me lembro bem como é que
foi feito isso... mas eu me lembro até que fizeram uma pesquisa
perguntando: “reconstroi ou não reconstroi o Pilão?” Em sua maioria
os cidadãos ouropretanos eram favoráveis a reconstrução do Pilão é
claro que de uma forma... “– Você quer que reconstroi o Pilão? –
Sim. – Ou você acha que deve deixar ali um espaço em memória de
ver o que sobrou e resgatando o momento? – Não, o certo é
reconstruir.” Entendeu? E esse sentimento você percebia no próprio
dia a dia das pessoas e você percebia tristeza das pessoas por
aquele espaço está mostrando... Igual você ter uma dentadura e de
repente você perde um dente. Ou você pode fazer o implante de um
dente e você vai perceber muito menos isso ou você pode por um
dente de ouro que obviamente você vai perceber que aquilo ali não
faz parte da sua boca ou não fazia parte da origem.

O secretário afirma que houve um dilema a ser resolvido sobre o que fazer
após o incêndio:
A cidade ficou num dilema porque quando a FIEMG se propôs a
adquirir o espaço e ali reconstruir alguma coisa, existiam correntes
bem distintas. Uma corrente mais acadêmica de arquitetura que
trabalha mais com essa parte do patrimônio histórico e tudo,
entendendo que aquela marca deveria ficar mostrando que ali não
existia mais o que outrora existiu e guardando a lembrança do que
sobrou. Então seria a consolidação daquelas ruínas, das partes
queimadas que iam ficar. E havia uma outra corrente, e isso ocorreu
em 2005, é... a outra corrente que era a maioria dos cidadãos da
cidade não tão especialistas em parte de arquitetura, de urbanismo e
estudiosos da área de resgate, reconstrução, né... e restauração de
monumentos que defendia que a praça deveria voltar a sua
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integridade quanto a sua volumetria e ao seu espaço conforme ela
tinha antes. Então isso gerou realmente uma questão acirrada.

Confirmou que não houve movimento significativo contra a opção feita:
Não houve nenhum movimento significativo contrapondo a
construção. Você tem notícias? De ter assim “ah, vamos por faixas,
vamos interditar a praça...” que é muito comum, né? Vamos fazer um
cinturão em volta e falar “não queremos”. Normalmente a expressão
popular se expressa dessa forma, né? A manifestação pública era
sempre pela reconstrução. Esse sentimento ficou muito claro.

O incêndio e a reconstrução, para o secretário, tiveram significado negativo,
mas, de alguma forma também foi positivo:
Agora, lidar com uma situação como essa, de uma reconstrução no
centro histórico eu acho que ela teve um marco positivo. Primeiro
marco positivo foi que despertou não só na população, mas nos
turistas e no país pela repercussão que o caso teve da importância
do patrimônio cultural. Então lidar com isso tem seu lado negativo,
perda, a perda material, mas tem eu acho um ganho muito maior do
que isso. É o ganho de você perceber só através da nossa vida
cotidiana, você percebe isso...Só nos momentos de perda que você
percebe o valor que as coisas têm... A perda te transporta a um
estado de sensibilidade e percepção muito mais aguçado. Então eu
acho que o fogo do Pilão ele trouxe não só esse sentimento de
apropriação da população do quanto é importante o nosso
patrimônio, mas também o quanto é importante nós preservarmos e
também o quanto é importante nós prevenirmos futuras ações.
Se você vê algumas fotografias disso quando você vê as ruínas, ali
que era vazio...Você vê que é uma visão que não é da praça mais,
você enxerga inclusive a [igreja] São Francisco. Você perde um
espaço. Você não tem aquela definição tão clara do que é uma praça
e o que são os espaços. Ela perdeu...com aquele pedacinho ela
perdia um pouco, vamos dizer, da sua identidade enquanto praça.

Enfim, o projeto de reconstrução foi defendido, aprovado e realizado:
Dentro de uma mesma volumetria, dentro do mesmo telhado, com as
mesmas características da construção anterior guardando algumas
informações a respeito do que outrora existira. Mas restabelecendo a
praça a sua configuração original. Você não teria um destaque ou
uma diferenciação de uma construção que destoasse do conjunto. E
eu acho que a cidade ela é um patrimônio cultural, mas
principalmente quem mora nela. Então eu acho que respeitar a
vontade do cidadão, guardadas as proporções do bom senso da
estética, né...e da legalidade...eu acho que é um direito defender
essa tese. Tanto é que a discussão foi bastante grande e foi
apresentada pela FIEMG a proposta de execução do prédio como ele
está e naturalmente algumas modificações foram sugeridas, né... as
ruínas, por exemplo, que antes não estavam inseridas dentro do
projeto com uma interferência tão grande como hoje tem lá, foram
exigidas que se mantivessem.
Eu defendi a tese de que deveria ser assim independente de ser
classificado como pastiche ou não... O que Ouro Preto queria na

115

minha opinião e eu como cidadão ouropretano ela quis que
resgatasse realmente aquele espaço dentro de uma harmonia maior
que isso exigiria que você não destoasse do conjunto como uma
construção diferenciada.
Acabou que aquela tese da qual eu fazia parte acabou sendo a
vitoriosa onde a prefeitura e o IPHAN aprovaram o projeto.
Naturalmente com uma série de cuidados você vai verificar
inclinação do telhado, volumetria...na fachada você vai ver que tem
uns desenhos lá mostrando um parte antiga e uma parte nova, uns
pedaços que sobraram...
A questão conceitual ali no momento é porque a proposta que se
estabeleceu e já sabendo desse sentimento que tinha, o projeto já
caminhou no sentido de uma reconstrução externamente,
recuperando uma volumetria. Internamente algumas coisas é que
foram exigidas porque na verdade a ideia era ter algo completamente
diferente. E aí conciliou-se interesses que é aquele “mantém a ruína”,
“mantém alguns pedaços”...então...O projeto foi construído em
análise em parceira pelo GAT, IPHAN... o próprio IPHAN interferiu
bastante para poder conduzir ao processo que chegou. Mas a ideia
desde o principio pelo o que eu tenho conhecimento foi a de resgatar
a volumetria daquele estilo de arquitetura que hoje está ali.

O secretário afirma que a escolha pela reconstrução foi uma forma de atender
ao cidadão e, consequentemente, ao turista. Quando questionado se a reconstrução
foi uma ação para não chocar tanto por ser uma cidade Patrimônio da Humanidade,
ele discorda:
Nem é tanto nesse aspecto de chocar mais ou chocar menos. É
muito mais no sentido de apropriação do cidadão. O [prefeito] Ângelo
tem um slogan na administração dele que é “Ouro Preto patrimôniocidadão”. Entendendo que se a cidade não for boa para o cidadão
ela não será boa para ninguém. E eu comungo com ele. Não adianta
fazer a cidade boa para o turista se não for boa para o cidadão e
vice-versa. Mas com certeza se o cidadão estiver se sentindo feliz na
cidade ela deve atender 90% ao turista. Então essa questão é uma
questão que eu acho não cabe muito questionamento...eu acho que
ela foi muito bem conduzida no processo.
Ela pode não ser tecnicamente a melhor solução, mas ela é uma
solução legal e viável. Se você tivesse feito ali uma construção toda
em vidro, por exemplo, é claro que ela poderia ter uma agressão
negativa, mas também poderia ser objeto de uma grande curiosidade
e também poderia ter sua inserção. As soluções não são corretas ou
incorretas pelo grau de polêmica que possam trazer, mas sim pelo
grau de satisfação que trazem a cidade, e se a intenção é atender a
cidade, aquela solução ficou sendo a mais.

Ao falar sobre a política de preservação da prefeitura em Ouro Preto o
secretário esclarece que tem a preocupação de impedir as descaracterizações das
construções históricas e em estancar a ocupação desordenada do entorno:
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Quando se quis preservar o patrimônio de Ouro Preto, a parte
histórica, mantendo a paisagem do seu entorno protegida é para que
você pudesse ter uma noção exata o que representa isso enquanto
um estilo de arquitetura único no mundo. Então a medida que você
interfere nisso com construções no fundo... Se você não tiver as
construções no fundo, tiver as montanhas, é obvio de que a
valorização desse monumento é muito mais presente. A medida que
você coloca no entorno você dilui essa importância. Então estancar
esse processo é fundamental.

Enfim, o secretário afirma que na área mais preservada, o centro histórico, a
fiscalização deve ser mais intensa para manter os bens edificados tanto para a
população quanto para os turistas:
Então a nossa política hoje é: a mais difícil: preservar harmonizando
com a necessidade da população. Não há como impedir que as
pessoas de alguma forma acabem construindo. Mas em
determinadas áreas pode ter poder mais militar; é o caso do centro
histórico com arruamento setecentista para guardar as construções
que ainda restam para que não se perca isso não só pelo seu valor
cultural ou histórico e até econômico, né...com a visitação e tudo,
mas para não impedir os filhos dos filhos dos meus filhos ter a
oportunidade de ver coisas que nós estamos vendo. Então a nossa
política tem sido no sentido de preservar com desenvolvimento
urbano, por isso o próprio nome da Sec retaria. A nossa política é
fazer preservação, porém não perdendo de vista que a cidade é viva
e devemos desenvolver dentro dela.

Para o IPHAN, representado por Simone Fernandes, as justificativas para a
intervenção realizada comungam com o que foi dito pelo secretário Gustavo Gobbi,
segundo trechos da entrevista com a historiadora. Para ela o acontecimento
desencadeou atitudes positivas apesar da fatalidade:
Na hora que acontece esse tipo de evento, um tipo de ação dessa,
você tem uma repercussão, uma reverberação na comunidade muito
grande. Uma questão importante, que eu julgo importante, foi a
organização de várias instituições e a criação do que eles chamaram
de movimento CHAMA que era para desencadear uma série de
ações de cuidado. Então algumas ações foram desencadeadas em
conjunto com o Corpo de Bombeiros. Teve uma alteração que
resultou no seguinte: avaliação de risco de incêndio; então foi feito
um estudo, até quem financiou uma parte foi a própria UNESCO de
capacidade de risco de incêndio; foram feitos alguns cursos de
prevenção e combate a incêndio que foram proporcionados de forma
gratuita aos comerciantes daqui, apesar de ter tido uma adesão
muito baixa, mas isso foi proporcionado e são cursos caros que
foram proporcionados de forma gratuita; uma alteração na legislação
estadual com relação a prevenção e combate a incêndio que você
tem uma questão específica a núcleos tombados de arquitetura
colonial porque você tem um grau de combustão diferenciado de
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uma outra cidade. Então algumas ações desenc adeadas em função
disso.

A comoção da comunidade foi destacada ao longo da entrevista:
Correu paralelo também uma comoção da comunidade no sentido de
algumas sugestões de ocupação desse espaço: um Memorial do
Fogo...uma coisa moderna... só que uma coisa que ficou constatado
para nós é que estava no coração de uma praça que era o símbolo e
referência de identidade desse conjunto urbano. Então ele não
poderia ser...botar um dente rosa...esse é o princípio da condução da
análise da opção para a recomposição da volumetria existente.

A intervenção foi elaborada de forma consciente cuidadosa:
Mas que ele não ficasse única exclusivamente volumetria,
né...alguns cuidados foram tomados: um foi a prospecção
arqueológica que foi feita onde você identificou na parte de baixo
você vê as paredes que sobraram do incêndio, algumas vigas que
ainda que identificam que originalmente esse casarão eram três
casas que se uniram e se transformaram em um prédio só... então
você consegue ver a diferença... e a manutenção de trechos que
sobreviveram ao incêndio para que você tivesse nessa fachada a
identificação discreta, mas que um estudioso conseguisse observar e
notar as diferenças. Então na negociação já existia em andamento
um levantamento feito pelo proprietário que havia antes do incêndio
que ele ia transformar em uma pousada. Então o levantamento já
havia sido feito e já iniciava o processo de análise dessa proposta de
apropriação desse imóvel. Então quando a FIEMG adquire o imóvel
você tinha essa premissa, você tinha uma querência da
comunidade...Era um grupo pequeno que queria um memorial. Ela
quer a sua praça seu espaço de referência de memória
completo...então a opção foi justamente essa...trabalhar de forma
simplificada a volumetria existentes com materiais diferentes e em
um prazo mais rápido, então a opção pela estrutura metálica, os
balcões com os gradis mais simplificados essas referências...a
permanência desse material que foi descoberto durante a
prospecção arqueológica.

Os posicionamentos técnicos tiveram embate com a população:
É óbvio que os puristas falam que deveria ser uma coisa
contemporânea só que você falar isso para uma comunidade que
tem todo esse envolvimento com a sua identidade e sua memória era
a gente tá entrando em uma guerra muito séria. Porque já tem
problema na hora que fala... eles queriam uma cópia xerox... a
pressão que existia da própria comunidade era uma cópia xerox. O
que passou, passou, mas ao mesmo tempo não se podia trabalhar
com uma arquitetura muito contemporânea, uma parte de
vidro...oh...isso teria uma reverberação muito negativa dentro da
comunidade. Não era isso que ela queria. Você escutava, você via
algumas reportagens queria o prédio de volta...então tem o meio
termo...

A opção pela reconstrução firmou-se diante do que a unidade da praça
significava:
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A opção de uma forma de recomposição dessa volumetria, mas com
utilização de sistema construtivo contemporâneo com a simplificação
visual dos elementos arquitetônicos para que você também não
brigasse e quebrasse esse diálogo, porque existia um diálogo
harmônico entre todos os componentes da praça.

Quando questionada se a reconstrução seria feita caso não fosse por motivo
trágico, ela não pode afirmar, mas garante que a atuação da instituição é evitar que
algo novo destoe no conjunto preservado:
Não sei se seria adotado, mas pela situação pela própria localização,
pela própria história institucional dentro da cidade com certeza a
recuperação da volumetria seria o ocorrido porque é uma das
diretrizes de atuação nossa [IPHAN] é que uma intervenção nova
nunca chame mais atenção que o conjunto existente. A gente usa um
exemplo muito grosseiro, mas se cair um dente você não vai colocar
um dente cor de rosa. Você vai tentar trabalhar usando as mesmas
informações existentes para poder trabalhar. Isso é real. Poderia ter
até outra característica arquitetônica, mas com relação a
volumetria...ele não poderia ser uma praça, não poderia ser uma
edificação diferente não poderia ser isso com certeza.

O posicionamento do IPHAN buscou atender a demanda da comunidade,
segundo a historiadora:
Uma coisa muito purista quando você não está no cotidiano dentro
de uma comunidade tanto faz o que você colocar... Isso é muito
sério. A instituição não pode desconsiderar essa opinião [popular].
Os puristas que trabalham com a preservação e com restauração
esquecem que dentro dessas cidades tem pessoas e as pessoas têm
os seus sentimentos e os seus referenciais de memória e de
identidade. Se a instituição trabalha dessa forma ela não consegue
atingir nada, ela cria conflito, né?
Optou-se por...era a forma mais simples, mas era a forma que
atenderia de uma forma mais ampla essa comunidade que usufrui
desse espaço urbano.

O arquiteto responsável pelo projeto, Fernando Graça afirma que o projeto
pode sim ser considerado uma reconstrução com as diferenças da tecnologia atual e
descreve como era o Hotel Pilão:

Tem diferenças do projeto inicial porque a própria metodologia de
trabalho era diferente...você não faz mais uma parede rebocada
como antigamente. As madeiras que usavam eram...para começar o
projeto inicial [do Hotel Pilão] ele começou no pedaço da esquina;
depois embaixo fez a outra parte; depois a terceira parte. Então
aquela construção tinha três partes. O primeiro comprou as outras
duas partes e ficou tudo junto e criou-se o hotel. Só que era da pior
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qualidade. Ali pela rua que vai para a Igreja São Francisco [rua
Cláudio Manoel] tinha uma entrada que parecia uma garagem, mas
não era uma garagem...era mais uma garagem de liteira que tinha
naquela época (risos)...bem apertadinha...só tinha uma cavazinha
que dava ali para trás. Ao longo do tempo aquelas lojas foram
cavando, foram empurrando para debaixo do prédio e foram
escorando aquilo tudo com ferro, viga de concreto, trilho de estrada
de ferro, criando parede de caquinho de pedra que não tinha
qualidade nenhuma...Hoje o projeto cria curiosidade nas pessoas é
com dois blocos.

O arquiteto pondera sobre o que foi feito, valorizando a visibilidade de Ouro
Preto no cenário do patrimônio mundial:
Seria um crime se eu tivesse feito um projeto diferente, porque a
praça é tombada antes do prédio [atual] . O conjunto arquitetônico é
tombado e ele é conhecido mundialmente. Se eu fizesse uma
aberração dessa eu ia violentar o mundo ia ficar assustado mesmo
sabendo que havia queimado um prédio na praça...eles iam ficar
horrorizados. Então eu acho que foi muito mais harmônico manter o
prédio semelhante, porque ele não é igualzinho...as portas são
diferentes, os balcõezinhos são diferentes...então teve vários
elementos que mudaram a fachada. Você vê que ele é novo. O
telhado foi todo refeito com estrutura metálica onde passa ar
condicionado, caixa d’água, aquecimento de água, tudo que você
puder imaginar está ali dentro...inclusive depósito de painéis, de
poltronas, cadeiras...é bem forrado por madeira e protegido por
película entre a telha e o forro para não passar chuva jamais. Foi
muito bem feito. Ele é diferente de tudo, mas aceitaram que eu
fizesse a mudança no telhado que dava para trás para criar uma
iluminação e ventilação do telhado. O beiral foi feito certinho quase
igual ao que tinha, não igual. As portas já estavam compradas para o
hotel então ninguém ia jogar aquilo fora e são adequadas para lá.
Então...não vejo nada demais. Achava que tinha de deixar por fora
igual mas por dentro diferente, uma grande mudança...aliás, muita
gente que vai lá [em Ouro Preto] nem sabe que é daquele jeito por
dentro...já vi gente impressionada com a solução que foi dada...

4.2. Patrimônio edificado reconstruído: memória e/ou mercadoria?
O que mais está em discussão quando se trata de uma intervenção sobre o
patrimônio preservado é a autenticidade do bem, sua manutenção ou não, e,
consequentemente, do sítio preservado. A “Carta de Brasília” publicou em 1995 o
conhecimento sobre a interferência do homem no meio ambiente:
Se partirmos da premissa de que a atividade do homem de
configurar o meio ambiente que nos rodeia tem sido algumas vezes
caracterizada como a imagem da realidade de uma sociedade,
expressa através de bens tangíveis e intangíveis, deveríamos
começar por analisar nossas formas de organizar essas imagens.
Percebemos de imediato que neste processo sempre funcionamos
em duas dimensões básicas: a identidade e a diferença. Assim,

120

ordenamos e interpretamos nossas intervenções sobre a natureza e
a sociedade. Semeamos nossas colheitas, construímos nossas
casas, nossas cidades, nossas paisagens, escrevemos nossos livros,
pintamos
nossos
quadros.
Atribuímos um significado e um valor a cada uma delas e assim
vamos moldando nossa cultura, compreendida como o conjunto das
ações criativas de uma sociedade. Dessa forma, vamos guardando
nosso patrimônio cultural. (CURY, 2004, p.324-325).

Essa mesma Carta critica veementemente a transformação do patrimônio em
cenário:
Em edifícios e conjuntos de valor cultural, as fachadas, a mera
cenografia, os fragmentos, as colagens, as moldagens são
desaconselhados porque levam à perda da autenticidade intrínseca
do bem. (CURY, 2004, p.328).

A intervenção em Ouro Preto contribuiu para restabelecer a unidade da praça,
para restaurá-la. Porém, também contribuiu para tornar falseada a visão imediata
que os visitantes têm desse conjunto, valorizando a imagem frente a autenticidade,
como cenário. É fato que apenas os observadores, conhecedores e estudiosos das
práticas de intervenção vão reconhecer as diferenças externamente. O que foi
intencional segundo a representante do IPHAN Simone Fernandes:
O ideal era não que quebrasse esse diálogo, não puxasse só para o
prédio...mas que continuasse olhando e só com um olhar cuidadoso
que você identificasse que é uma edificação nova, que ela tem um
volume diferente, ela tem uma plasticidade diferente, isso está muito
claro na hora que você vê congelado... as edificações em volta têm
uma modulação uma outra volumetria.

Sem dúvida estão claras as justificativas considerando a defesa pelo
patrimônio afetivo. Contudo, as reflexões sobre o que a reconstrução significou
apontam para o entendimento de que o imóvel é elemento parte da paisagem da
Praça Tiradentes que remete a uma imagem urbana a ser preservada dentro das
premissas turísticas, como patrimônio impositivo. O patrimônio oficial, portanto,
demonstra conjugar memória e mercadoria de maneira a valorizar a intervenção e,
de alguma forma, torná-la aceitável fortalecendo a visão social a respeito dela.
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A homogeneização dos lugares acontece até mesmo quando se pretende
reforçar uma característica singular. Ou seja, a intenção de manter um lugar se
apega ao que era na sua concepção, na sua origem, para transformá-lo em bem
preservado com características singulares.

Contudo, ao mesmo tempo, gera a

pasteurização dessa maneira de preservar, quando o bem é patrimonializado e
valorizado comercialmente. A função turística aproxima lugares totalmente diferentes
a partir dessa homogeneização e espetacularização que possa garantir a
valorização mercadológica de cada um:
O patrimônio é, em última instância, a representação de uma
identidade e é um campo de contradições, de enfrentamentos
impossíveis de evitar na luta pelo poder que os símbolos concedem.
(...) Os governos, cada vez mais fracos frente ao mercado
avassalador, tratará de usar o melhor que possa o que lhes deixam,
quer dizer, manejar os símbolos (Carlos Gardel, Quintela Martín, o
Abasto Proveedor) criando e recriando mitos que dão aval para as
operações imobiliárias. Quem serão os que estabelecem os
detonadores patrimoniais que permitam armar narrações do passado
úteis para destruir bairros inteiros? Veremos cada vez mais exclusão
em um patrimônio que aumenta, absurdamente? Porque se o
passado é de todos, não são todos que desfrutam por igual.

(SCHAVELZON, 2008, p.563-564)
As reflexões sobre o que a reconstrução significou apontam para o
entendimento de que o imóvel é elemento parte da paisagem da Praça Tiradentes
que remete a uma imagem urbana a ser preservada conforme imposições do
mercado turístico, valorizadas e permitidas pelas políticas públicas e poderes
envolvidos. Prats (2000) apresenta adequadamente a mercantilização do patrimônio:
A relação entre patrimônio e turismo não é um feito recente, ao
contrário, o patrimônio tem sido, por assim dizer, o primeiro ou um
dos primeiros motivos de compra das viagens turísticas, mesmo
antes do que se fala do turismo como o entendemos atualmente. De
todo modo, com a espetacularização da realidade e a massificação
do turismo, se produz uma troca quantitativa e qualitativa na
associação entre patrimônio e turismo. Por um lado, os destinos
patrimoniais clássicos se vêem submetidos a uma pressão turística
cada vez mais intensa e em alguns casos brutal, que chega a se
temer por sua conservação. Paralelamente, esses destinos
patrimoniais previamente ativados entram na lógica do espetáculo e
do consumo e se adaptam a novas demandas e necessidades
expositivas sob pena de ficarem marginalizados. (PRATS, 2000,

p. 126)

122

Finalmente, através do caso apresentado, entende-se a influência de uma
edificação isolada interligada à paisagem em que se insere no debate de como e
porque reconstruir um patrimônio edificado, buscando a restauração de um conjunto
arquitetônico:
O espaço produzido pela indústria do turismo perde o sentido, é o
presente sem espessura, quer dizer, sem história, sem identidade;
neste sentido é o espaço do vazio. Ausência. Não-lugares. Isso
porque o lugar é, em sua essência, produção humana, visto que se
reproduz na relação entre espaço e sociedade, o que significa
criação, estabelecimento de uma identidade entre comunidade e
lugar, identidade essa que se dá por meio de formas de apropriação
para a vida. O lugar é produto das relações humanas, entre homem e
natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano do
vivido, o que garante a construção de uma rede de significados e
sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora
produzindo a identidade. Aí o homem se reconhece porque aí vive. O
sujeito pertence ao lugar como este a ele, pois a produção do lugar
se liga indissociavelmente à produção da vida. (...) Assim o não-lugar
não é a simples negação do lugar, mas uma outra coisa, produto de
relações outras; diferencia-se do lugar pelo seu processo de
constituição, é nesse caso produto da indústria turística que com sua
atividade produz simulacros ou constroem simulacros de lugares,
através da não-identidade (...) (CARLOS, 1999, p.28-29)

Desta maneira, apresentam-se os motivos que estão subjacentes aos
interesses de preservação, relacionados ao modo de produção capitalista, quando a
imagem dos lugares transforma-se em mercadoria.
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CONCLUSÃO

A questão chave da pesquisa realizada foi a relação entre patrimônio, memória
e mercadoria; por esse motivo esses termos figuram no título. Para alcançar as
discussões apresentou-se a reconstrução de uma edificação localizada na Praça
Tiradentes em Ouro Preto, Minas Gerais. Colocada como ícone recente de
intervenção em conjunto urbano tombado, a reconstrução aponta para as duas
vertentes avaliadas: memória e mercadoria.
O ícone escolhido permitiu constatar que há a valorização de produções
arquitetônicas antigas como reafirmação dos aspectos culturais e identitários dos
lugares, distinguindo-os dos demais. Permite-se, para tanto e inclusive, a
reprodução de características construtivas de elementos compositivos das fachadas,
exatamente como na reconstrução avaliada. Ao mesmo tempo, percebeu-se a busca
pela homogeneização dos lugares no mundo capitalista e globalizado envolvido pela
pós-modernidade, quando o que importa é a cenarização dos “lugares-patrimônio”
para que se mantenham interessantes diante da indústria cultural e do turismo.
A temática, abordada dessa maneira, suscita indagações sobre a atual política
preservacionista do patrimônio edificado que pretende valorizar as produções
arquitetônicas remanescentes para atender essencialmente a uma demanda
turística, permitindo inclusive a substituição de representa ntes perdidos por cópias
similares às anteriores, mesmo que apenas externamente. Assim, o patrimônio
apresenta -se mais como uma mercadoria, um produto a ser consumido, do que
essencialmente uma expressão da memória, especialmente em cidades Patrimônio
da Humanidade.
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Para o desenvolvimento da pesquisa os objetivos delineados foram alcançados
ao longo dos capítulos. O objetivo principal da pesquisa foi avaliar a mercantilização
do patrimônio e ainda como esse patrimônio tem significado histórico e simbólico
para as pessoas que se apropriam dele no cotidiano. E, por fim, percebeu-se o
posicionamento das instituições de proteção do patrimônio, seja federal ou
municipal. Os objetivos específicos foram atingidos em cada capítulo de acordo com
o que propõem e as Cartas Patrimoniais conduzem a apresentação dos temas.
O primeiro capítulo apresentou as definições sobre o patrimônio arquitetônico
ou edificado por meio do que as cartas documentam desde a década de 1930 até
fins da década de 1990. Soube-se que ao longo do século XX o patrimônio edificado
passou de uma valorização puramente estética e monumental para outra cotidiana,
da arquitetura vernacular e de uso civil. E isso modificou a atuação dos órgãos de
preservação, pois não mais se destacava unicamente a monumentalidade e a
excepcionalidade como também a arquitetura comum e modesta. Tornou-se clara a
delimitação da categoria de patrimônio em debate – patrimônio arquitetônico ou
edificado – já que o uso da expressão “patrimônio cultural” mostra-se ampla ao tratar
de todos os bens patrimoniais materiais e imateriais. Observou-se que o IPHAN,
instituição máxima de preservação do patrimônio no Brasil, implantado em 1937, deu
início aos trabalhos de identificação e proteção dos bens , utilizando o decreto-lei 25
do mesmo ano e especialmente a arquitetura colonial mineira permitiu a
compreensão do valor patrimonial das construções e, por conseguinte, favoreceu a
implantação das políticas de preservação. A setecentista Ouro Preto tornou-se a
representante “carro-chefe” da construção patrimonialista no Brasil e seguramente
ainda é espaço de observação sobre as ações, definições e contextos relacionados
à preservação.
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Ainda no primeiro capítulo constatou-se que conjuntos arquitetônicos e
paisagísticos passaram a ser valorizados na década de 1960, assim como o
entendimento de centro histórico e a sua representação, e não mais apenas
edificações isoladas. A arquitetura produzida na contemporaneidade por ser
expressão de uma época, igualmente como a mais antiga, também passou a ser
avaliada como bem a ser preservado. Viu-se que em meados da década de 1970 o
patrimônio edificado adquire importância não somente arquitetônica, mas também
cultural, espiritual, econômica, social, educativa e de ambiência e que sua
preservação

necessita

de

atuação

integrada

do

ponto

de

vista

jurídico,

administrativo, técnico e financeiro. As ações de intervenção sobre o patrimônio
arquitetônico também foram compreendidas nesse primeiro capítulo, apontando-as
ao longo das décadas do século XX a partir das Cartas Patrimoniais. Tomou-se
conhecimento que após a Segunda Guerra Mundial a “reconstrução” tornou-se uma
prática aplicável para restabelecer as características dos bens edificados destruídos.
O estudo de caso apresentou-se a partir de um breve histórico de Ouro Preto,
incluindo a análise sobre a importância da cidade como referência para a política
brasileira de preservação, passando pela Praça Tiradentes até o Centro Cultural e
Turístico da FIEMG, o antigo Hotel Pilão, analisado nos capítulos segui ntes, como
memória e como mercadoria.
No segundo capítulo analisou-se a reconstrução do imóvel como memória para
a cidade e para a comunidade. Primeiramente explicou-se o sentido de memória do
lugar, quando há um laço afetivo entre o lugar e quem o vivencia. A ligação entre os
homens e os lugares favorece a valorização das construções como reflexos de uma
época e principalmente aflorando uma memória visual a partir daquilo que remete.
O acervo urbano preservado conta o passado no presente. As memórias coletiva e
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individuais se interpenetram, pois a memória coletiva contém as memórias
individuais sem se confundir com elas, e essas podem se apoiar na primeira para
preencher lacunas e serem mais exatas. Portanto, as imagens dos lugares e dos
objetos permitem a estreita relação entre a memória e os grupos sociais.
Viu-se também que paisagem e lugar são fundamentais para a memória. A
paisagem reúne aspectos físicos, sociais e temporais, refletindo um significado
cultural. A paisagem construída pode ser considerada cenário quando vista como
algo inerte, elaborada para contemplação; contudo é dinâmica por expressar
identidades. E aqui se compreendeu a relação entre paisagem e lugar. O lugar
desperta relações de pertencimento a partir da apropriação, da experiência e
materialmente a partir do patrimônio edificado existente. Sendo assim, constatou-se
que paisagem e lugar materializam a memória.
As definições de identidade e diversidade complementaram os aspectos
apresentados anteriormente e permitiram o entendimento da homogeneização frente
à singularidade. Viu-se que a globalização transforma o significado do lugar e
consequentemente de tudo o que representa como as características identitárias. Ao
existir uma tendência a homogeneização, quando um lugar é igual ao outro, há, em
contrapartida, a diferenciação dos lugares com a proliferação das identidades.
Compreendeu-se que a singularidade se apoia no passado perpetuado no
patrimônio edificado e reafirmado pela memória coletiva. E, no estudo de caso
apresentado, a reconstrução foi uma forma de repetir no presente formas do
passado, tentando garantir a manutenção das características únicas de Ouro Preto.
Após os parâmetros apresentados – paisagem, lugar, identidade, diversidade e
memórias – entendeu-se a reconstrução como memória. Reconstruir uma parte (a
edificação) do todo (a Praça Tiradentes) buscou o restabelecimento dessa
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significação cultural perdida após o incêndio e expressa através do conjunto
arquitetônico. A referência espacial que a edificação oferecia indicou a necessidade
de retomar a configuração original da praça para garantir essa ligação entre o
morador e o seu lugar. Prevaleceu o valor simbólico da arquitetura frente à
autenticidade. A reconstrução manteve a identidade visual do conjunto ao
restabelecer a informação paisagística que remetia, reafirmando que uma paisagem
indica as relações entre o ambiente físico e os indivíduos. Assim, a reconstrução da
edificação

reproduzindo

as

fachadas

originais

e

repetindo

os

elementos

compositivos teve como intenção a restauração da praça ao manter o caráter de
conjunto, procurando respeitar o significado simbólico e identitário da edificação na
Praça Tiradentes no imaginário social.
O terceiro capítulo, por sua vez, ofereceu o entendimento da reconstrução
como mercadoria. O embasamento principal foi a constatação de que nas Cartas
Patrimoniais, a partir da década de 1960, passou-se a dar uma vinculação
econômica ao valor do patrimônio, incentivando o turismo como atividade que
permite gerar recursos. O turismo cultural transformou o patrimônio como
mercadoria para consumo, além do seu valor como representatividade de uma
época e seus contextos. Na década de 1970 sabia-se que o turismo deveria ser
estimulado consciente dos efeitos positivos e negativos que possa acarretar aos
sítios transformados em destinos turísticos. E na década de 1980, também através
das Cartas Patrimoniais, compreendeu-se definitivamente que o turismo inseria-se
no esquema consumista do capitalismo dominante e da globalização avançada e
observações pessimistas já começaram a aflorar.
O turismo depende da paisagem. Por esse motivo é necessário atender a um
padrão turístico comunicando uma paisagem de temporalidade única. Como a
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paisagem reúne passado e presente, como multiplicidade de heranças, essa
unicidade temporal é inexistente. Utiliza-se então a imagem da paisagem, buscando
padronização espacial. E para alcançar essa padronização surgem os simulacros. O
presente torna-se espaço temporal para reafirmar o que a cidade foi um dia,
mantendo-a como uma imagem de um passado reproduzido. O simulacro substitui o
real; é imitação que rompe a noção entre verdadeiro e falso; não há como distinguir
mais o que é inventado, fingido ou copiado do que é o real.
Assim, a imagem da paisagem é composta por simulacros. E é exatamente
essa imagem que passa a ser fundamental para a indústria cultural e para a
atividade turística. A paisagem como imagem transforma-se em um bem simbólico e,
consequentemente, o patrimônio edificado passa a ser valorizado pelo o que
comunica visualmente, independente da sua autenticidade. Concluiu-se que o valor
do patrimônio arquitetônico no caso avaliado está na sua preservação como
imagem; e a reprodução do passado, reintegrando o patrimônio ao presente, tornase admissível. Justifica-se desta maneira a reconstrução da edificação em Ouro
Preto que valoriza a imagem do sítio histórico Patrimônio da Humanidade no Brasil.
Percebeu-se que a reprodução das fachadas do antigo Hotel Pilão favoreceu
a manutenção da imagem para atender à demanda turística. Ao mesmo tempo,
significou a aplicação de nova tecnologia construtiva internamente, oferecendo um
espaço mais “adequado” para ser consumido. Ou seja, a reconstrução de um
elemento da paisagem de Ouro Preto confirma que intervenções nesse patrimônio
edificado são voltadas para uma cultura produzida para atender ao turismo. E a
reinterpretação dos elementos compositivos e estéticos restabelece a unidade de
um conjunto em busca da manutenção de uma realidade local para ser visitada e
consumida. Em Ouro Preto, perpetua-se um período histórico valorizado pelas
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políticas de preservação inclusive mediante a introdução de novas construções,
porém com informações visuais antigas.
O quarto capítulo propôs três denominações ao patrimônio: oficial, afeti vo e
impositivo. Referem-se às definições oferecidas por documentos oficiais e
instituições de preservação – patrimônio oficial; à memória, a qual está relacionada
aos anseios comunitários e aos referenciais identitários do lugar – patrimônio afetivo;
e à mercadoria, considerando as relações políticas e econômicas e suas
interferências na transformação da preservação e da apresentação do patrimônio
edificado nas cidades – patrimônio impositivo . E as três visões sobre o patrimônio
são constantemente avaliadas e reunidas a partir de políticas públicas aplicadas.
Considerou-se que a preservação do patrimônio edificado atende atualmente
às exigências sociais, culturais, políticas e econômicas. O que permite afirmar que
há uma conjugação entre os fatores “memória” e “mercadoria” nas decisões sobre a
maneira de intervir nos bens, porém, com maior influência de um fator perante o
outro. No caso analisado, percebeu-se que as justificativas, por parte dos órgãos de
preservação federal e municipal, apontavam estrategicamente para questões
apenas de cunho social e comunitário para valorizar a intervenção. Contudo, além
da questão afetiva existente, há o aspecto econômico pelo status que Ouro Preto
possui como Patrimônio da Humanidade.
Enfim, a partir das análises realizadas é possível afirmar que o patrimônio
edificado, ao ser restaurado, reconstruído, reciclado ou refuncionalizado, mantém o
passado no presente para fazer parte de um projeto futuro, inserido na dinâmica de
mercantilização da cultura.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Transcrição das entrevistas
Entrevista 01
Entrevista realizada no dia 04 de agosto de 2009 com o
autor do projeto de reconstrução.
Entrevistada: Fernando Graça – arquiteto responsável
pela obra.
Entrevistadora: Vanessa Regina Freitas da Silva.
Local: escritório do arquiteto em Belo Horizonte.
Registro: gravação e divulgação permitidas.

Vanessa Regina Freitas da Silva: Quais são suas atribuições como profissional
que o levaram a ser convidado como arquiteto para fazer a reconstrução?
Fernando Graça: Na época [início anos 2000] quem tinha comprado o hotel [Pilão]
resolveu fazer naquele lugar um hotel de luxo, um hotel cinco estrelas. Fui indicado,
conversamos, tivemos uma reunião. Eu na época sugeri a ele que não fizesse
hotel...que eu achava que um hotel cinco estrelas naquele lugar ia ser muito
complicado. Hotel cinco estrelas exige uma série de qualidades, silêncio
inclusive...ali é uma praça de eventos. Eu achava que ali não era o lugar certo, mas
ele insistiu. Ele viu depois que foi feito o primeiro estudo que realmente era
arriscado...ele não tinha condição de manter um hotel cinco estrelas com aquele
número de apartamentos, eram 18 apartamentos só. E nisso pegou fogo. Só que ele
já tinha feito um levantamento fotográfico de todas as instalações e isso ajudou
muito para poder repensar o projeto e também para ter certeza que ali tinha de ser
feita uma obra nova de restauração ou sei lá...outra completamente
diferente...porque era deprimente o estado do hotel. Então começou por aí...Eu
tenho vários projetos de hotel e tudo isso tinha um fundo de...uma base, né...sólida.
E também por estar mais ligado a arquitetura mineira e ter respeito a nossa cultura.
VRFS: Quando a FIEMG comprou ela manteve o senhor como arquiteto.
FG: Claro. Como eu já tinha feito o estudo para lá e o proprietário realmente
desistiu...achou melhor vender. Vendeu para a FIEMG. Comprou para fazer o que
ela estava querendo há mais tempo...que era um centro cultural turístico da FIEMG
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dentro de Ouro Preto. Estava ligada a Estrada Real, naquela época estava um
movimento muito grande...achava-se que a Estrada Real ia pegar rápido, né? E ali
teria um ponto central para orientar todas essas pessoas. Mas a finalidade era essa.
VRFS: Após o incêndio, quando começou seu trabalho junto com a FIEMG?
FG: A FIEMG então me chamou porque eu já tinha feito um projeto para lá.
Conversamos, fiz minha proposta para eles, aceitaram e começamos a trabalhar no
projeto novo, né? Uma nova ideia.
VRFS: É...o outro era uma adequação para um hotel.
FG: Foi uma proposta tentadora, legal, porque realmente está funcionando muito
bem...é um ponto de apoio para a cidade espetacular...Tinha toda uma proposta
muito...bastante racional e séria né? Porque eu acho importante isso e ia funcionar
muito bem.
VRFS: A FIEMG então tinha um programa arquitetônico?
FG: Mais ou menos, pois conversamos bastante e ficou acertado um programa que
eu acho que deveria ser feito...Eles tinham os interesses deles, precisavam de
espaços “x”, mas fomos colaborando e acabou criando uma proposta mais
enxutinha.
VRFS: O senhor denomina reconstrução o projeto que foi feito?
FG: É reconstrução sim, claro. Tem diferenças do projeto inicial porque a própria
metodologia de trabalho era diferente...você não faz mais uma parede rebocada
como antigamente. As madeiras que usavam eram...para começar o projeto inicial
[do Hotel Pilão] ele começou no pedaço da esquina; depois embaixo fez a outra
parte; depois a terceira parte. Então aquela construção tinha três partes. O primeiro
comprou as outras duas partes e ficou tudo junto e criou-se o hotel. Só que era da
pior qualidade. Ali pela rua que vai para a Igreja São Francisco [rua Cláudio Manoel]
tinha uma entrada que parecia uma garagem, mas não era uma garagem...era mais
uma garagem de liteira que tinha naquela época (risos)...bem apertadinha...só tinha
uma cavazinha que dava ali para trás. Ao longo do tempo aquelas lojas foram
cavando, foram empurrando para debaixo do prédio e foram escorando aquilo tudo
com ferro, viga de concreto, trilho de estrada de ferro, criando parede de caquinho
de pedra que não tinha qualidade nenhuma...
Hoje o projeto cria curiosidade nas pessoas é com dois blocos.
Seria um crime se eu tivesse feito um projeto diferente, porque a praça é tombada
antes do prédio [atual] . O conjunto arquitetônico é tombado e ele é conhecido
mundialmente. Se eu fizesse uma aberração dessa eu ia violentar o mundo ia ficar
assustado mesmo sabendo que havia queimado um prédio na praça...eles iam ficar
horrorizados. Então eu acho que foi muito mais harmônico manter o prédio
semelhante, porque ele não é igualzinho...as portas são diferentes, os balcõezinhos
são diferentes...então teve vários elementos que mudaram a fachada. Você vê que
ele é novo. O telhado foi todo refeito com estrutura metálica onde passa ar
condicionado, caixa d’água, aquecimento de água, tudo que você puder imaginar
está ali dentro...inclusive depósito de painéis, de poltronas, cadeiras...é bem forrado
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por madeira e protegido por película entre a telha e o forro para não passar chuva
jamais. Foi muito bem feito. Ele é diferente de tudo, mas aceitaram que eu fizesse a
mudança no telhado que dava para trás para criar uma iluminação e ventilação do
telhado. O beiral foi feito certinho quase igual ao que tinha, não igual. As portas já
estavam compradas para o hotel então ninguém ia jogar aquilo fora e são
adequadas para lá. Então...não vejo nada demais. Achava que tinha de deixar por
fora igual mas por dentro diferente, uma grande mudança...aliás, muita gente que vai
lá [em Ouro Preto] nem sabe que é daquele jeito por dentro...já vi gente
impressionada com a solução que foi dada...que nem tinha noção que poderia
acontecer aquilo. Bom, mas a briga final foi mais na parte de preservação de
parede...A parede que caiu tinha de ser feita com sistema de recomposição de pau a
pique. Aí definimos onde seria o espaço, uma parede grande coberta por vidro.

Entrevista 02
Entrevista realizada no dia 04 de agosto de 2009 com a
diretora do Centro Cultural e Turístico em 2009.
Entrevistada: Maria Bernadete Pinto da Cunha
Entrevistadora: Vanessa Regina Freitas da Silva.
Local: Centro Cultural e Turístico em Ouro Preto.
Registro: gravação não permitidas.

Entrevista 03
Entrevista realizada no dia 11 de agosto de 2009 com o
representante

da

Secretaria

de

Patrimônio

e

Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto.
Entrevistado: Gabriel Simões Gobbi – Secretário de
Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto.
Entrevistadora: Vanessa Regina Freitas da Silva.
Local: Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento
Urbano, em Ouro Preto.
Registro: gravação e divulgação permitidas.
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Vanessa Regina Freitas da Silva: Esta Secretaria é nova?
Gabriel Simões Gobbi: É nova. Na verdade a minha formação é técnica, né...eu
não sou político, quer dizer estou político, mas não sou político. Embora eu seja
ouropretano, tenha nascido aqui, minha família é daqui, meu tio Padre Simões tinha
uma referência muito grande, né, na cidade enquanto defensor do patrimônio
cultural, principalmente o cultural-religioso, né, sempre batalhou muito, mas eu...eu
estudei engenharia, depois fiz administração, depois fiz direito, mas patrimônio
histórico nunca foi a minha atividade. Mas com planejamento urbano, essas coisas,
eu tinha visão também não só de administrador, mas na parte de direito, legislação
urbanística, então com a criação da Secretaria, o Ângelo pediu que eu assumisse,
então... mas de qualquer forma, essa área de patrimônio ela tem tudo a ver com
tudo isso, né ...e eu acho que o patrimônio, tanto o cultural quanto o natural, ele não
deve ficar muito preso a especialidade porque na verdade isso faz parte do cotidiano
das pessoas, isso é a vida das pessoas, né... então o patrimônio é tudo
aquilo...é...é... nós temos um patrimônio o tempo todo então você começa a
administrar o seu próprio patrimônio, seja ele material ou imaterial. Então não é
difícil ter uma visão do que que isso representa, né... não só para a cidade, mas
para as pessoas.
VRFS: A Secretaria foi criada quando?
GSG: A Secretaria na verdade ela foi criada em 2005 como Secretaria de Patrimônio
e Cultura. Um ano depois, em 2006, o Ângelo entendeu que estava havendo muito
conflito porque a cultura tinha muito a ver com o turismo na cidade... as atividades
culturais, os eventos... e eu já havia comentado com ele a grande necessidade que
Ouro Preto tinha de ter uma Secretaria voltada para a parte de planejamento urbano.
Como eu fui secretário de planejamento em Nova Lima e Nova Lima tem uma
gestão pública muito avançada, principalmente a área de planejamento urbano, ele
me pediu para formatar o que que seria essa mudança. Mas ele fazia questão que a
secretaria tivesse o nome de Patrimônio e cuidasse do patrimônio, embora o termo
patrimônio é muito abrangente, então fica muito difícil... mas como Ouro Preto é
Patrimônio da Humanidade ficaria muito representativo você ter uma secretaria que
cuidasse não só do patrimônio, entendendo-se aí desde o cidadão, patrimôniocidadão, até o patrimônio edificado, né, e imaterial, mas também como conciliar isso
com desenvolvimento urbano da cidade. Como é que você faz para preservar dentro
da modernidade seguindo um processo de avanço enquanto cidade viva, que é o
que o Ângelo defende muito, nós somos uma cidade viva, nós não somos um
museu, né, então você tem que conciliar. Então aí em 2006 foi reformatada, a
Cultura foi ficar com o Turismo, nós temos hoje a Secretaria de Cultura e Turismo e
temos a Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Então, justamente ela
cuida, não só da intervenção na preservação e fazendo um interlocução com os
órgãos de fiscalização e proteção do patrimônio, como é o caso do IPHAN, do
IEPHA, como também dos ministérios públicos e o desenvolvimento urbano que é
como crescer, para onde crescer, de que forma e como atender a necessidade do
cidadão na parte de moradia, de assistência nessa parte do edificado. Então de
2006 para cá nós viemos fazendo esse trabalho. Eu acho que é a única secretaria
no país que concilia a parte de patrimônio com desenvolvimento urbano. É uma
secretaria pioneira e o Ângelo mesmo comenta isso muito e alguns estados que têm
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vindo aqui em alguns congressos e seminários quando é alguma coisa ligada a
patrimônio, eles ficam surpreendidos de ter uma secretaria de patrimônio e
desenvolvimento urbano, quer dizer...parece que elas são conflitantes quando na
verdade elas devem ser de uma grande harmonia, porque você tem que conciliar
isso, né...Então desde 2006 nós estamos trabalhando com a secretaria e tem dado
resultado até bastante significativo. Nós não temos uma avaliação, coisa até que eu
gostaria de ter, né... não só por parte da população, mas dos turistas também, qual é
a visão que eles vêem disso, dessa interferência que acabou existindo na cidade.
Você vai ver alg umas obras aí que são aparentemente conflitantes do ponto de vista
de arquitetura, mas no entanto não sofreram nenhum questionamento, embora
totalmente fora do contexto do barroco...como é o caso do terminal de integração
Barão de Camargos que nós fizemos ali do lado da Escola de Minas...todo em
estrutura metálica com vidro... é uma construção moderna, porém com cobertura
cerâmica, mas que ela se integra perfeitamente dentro da paisagem sem causar
nenhuma agressividade. Então eu acredito que arquitetura são momentos... você
pode ter momento feliz ou infeliz...Passou pelo IPHAN, eu levei ao Conselho de
Política Urbana então, assim, a gente tomou todos os cuidados, mas o resultado foi
muito satisfatório isso mostra que a gente pode realmente ter esse desenvolvimento
urbano e ali é o caso típico do desenvolvimento urbano, né? Como você fazer um
terminal para que as pessoas possam ter dentro da modernidade um local de espera
com banheiro público, com uma lanchonete dentro de um centro histórico tombado e
incrustrado no coração da cidade sem causar com isso, vamos dizer, uma verruga
que seria uma coisa que pudesse ser agressiva. O exemplo daquela pirâmide de
vidro no Louvre é um exemplo sintomático disso, como você consegue colocar
coisas novas ao lado das coisas a ntigas, porém dentro de um contexto de harmonia.
VRFS: Então, até aproveitando esse gancho, eu vou passar para uma pergunta que
seria essa de quando teve o incêndio no Hotel Pilão...Você ainda não trabalhava na
Prefeitura, então não participou das discussões?
GSG: Foi um fato noticiado nacionalmente, né? E desde criança a gente tinha...é...o
Hotel Pilão era uma das construções que não tinha um destaque excepcional, mas
tinha o destaque de todas as construções da praça...cada construção da praça
guarda uma memória, guarda uma história, né? Como é o caso de onde está hoje o
centro acadêmico da Escola de Minas que pegou fogo e virou o centro acadêmico
da Escola de Minas. Ali também foi uma construção que se perdeu, mas
necessariamente não foi reconstruída nos mesmos moldes da antiga... ali você tem
uma construção mais moderna, né, ela não é barroca, ela é moderna... não é
contemporânea, ela já tem uma quantidade de anos. O incêndio do Pilão ele foi
muito sintomático primeiro pelo sentimento que ele causou na cidade... é o
sentimento de perda, independente da sua perda material ou histórica, é a perda no
sentido de você estar perdendo a sua memória e percebendo o risco que se corre se
um incêndio de grandes proporções acontecesse. Então eu acho que ele, de uma
certa forma, ele foi um marco de levantamento de uma avaliação a respeito da
própria Ouro Preto e da sua preservação. Então uns dizem que foi incêndio
criminoso outros não, existem três ou quatro processos demandando isso.
VRFS: Não está resolvido?
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GSG: Não ficou né? Há ainda um questionamento...alguns dos inquéritos eles
caminharam num sentido outros noutros...mas o que se percebe é de que pelo
menos por parte do proprietário do imóvel, de quem tinha adquirido o imóvel, ele não
teve nenhum prejuízo porque tinha um seguro relativamente bom e além dele ter
recebido o seguro depois ele vendeu o que restou daquele espaço para a FIEMG.
Então na verdade...e a cidade ficou num dilema porque quando a FIEMG se propôs
a adquirir o espaço e ali reconstruir alguma coisa, existiam correntes bem
distintas...uma corrente mais acadêmica de arquitetura que trabalha mais com essa
parte do patrimônio histórico e tudo, entendendo que aquela marca deveria ficar
mostrando que ali não existia mais o que outrora existiu e guardando a lembrança
do que sobrou. Então seria a consolidação daquelas ruínas, das partes queimadas
que iam ficar. E havia uma outra corrente, e isso ocorreu em 2005, é... a outra
corrente que era a maioria dos cidadãos da cidade não tão especialistas em parte de
arquitetura, de urbanismo e estudiosos da área de resgate, reconstrução, né... e
restauração de monumentos que defendia que a praça deveria voltar a sua
integridade quanto a sua volumetria e ao seu espaço conforme ela tinha antes.
Então isso gerou realmente uma questão acirrada até mesmo nos próprios
conselhos, né...de preservação e nos órgãos, tipo IPHAN...
VRFS: E o IEPHA também?
GSG: O IEPHA participou menos porque o tombamento aqui é federal e é
propriedade municipal. O IEPHA não tem praticamente tombamento aqui a não ser a
Fazenda do Manso que é do Itacolomi. Mas o IEPHA participava de grupos tipo o
GAT, Grupo de Assessoramento Técnico que é um grupo que existe na prefeitura no
qual são representantes de entidades, principalmente de entidades técnicas como é
o caso do IPHAN, IEF, UFOP, entendeu? A FAOP...então assim... é um grupo
realmente técnico e esse grupo é que acabou decidindo o destino do terreno do
Pilão. Porque sabendo da controvérsia que existia sobre a destinação a dar ao local,
foi colocada em discussão no GAT com representantes de todas essas instituições à
mesa uma ampla discussão a respeito se aprovava ou não a proposta da FIEMG. A
FIEMG queria construir aquilo que ela acabou construindo que é um centro de
referência de atendimento ao turista, né... é...dentro de um projeto de arquitetura
que tanto poderia ser numa característica moderna mostrando que ali você tem uma
nova construção como numa arquitetura não pastiche... eu não diria...o arquiteto fala
que o pastiche constrói o falso né ... quer dizer, você imita uma construção de
época... mas, dentro de uma mesma volumetria, dentro do mesmo telhado, com as
mesmas características da construção anterior guardando algumas informações a
respeito do que outrora existira. Mas restabelecendo a praça a sua configuração
original. Você não teria um destaque ou uma diferenciação de uma construção que
destoasse do conjunto. Eu fui um árduo defensor dessa tese até que não como
técnico muito mais como ouropretano, como cidadão. Eu tinha um assento no GAT
como representante do programa Monumenta nessa época eu não era secretário.
E eu acho que a cidade ela é um patrimônio cultural, mas principalmente quem mora
nela. Então eu acho que respeitar a vontade do cidadão, guardadas as proporções
do bom senso da estética, né...e da legalidade...eu acho que é um direito defender
essa tese. Tanto é que a discussão foi bastante grande e foi apresentada pela
FIEMG a proposta de execução do prédio como ele está e naturalmente algumas
modificações foram sugeridas, né... as ruínas por exemplo que antes não estavam
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inseridas dentro do projeto com uma interferência tão grande como hoje tem lá,
foram exigidas que se mantivessem.
VRFS: Por quem? Pela prefeitura?
GSG: Tanto pela Prefeitura quanto pelo IPHAN. Esse foi um ponto de comum
acordo, né... a parte da volumetria, telhado, projeto de arquitetura mesmo, da
fachada, esse gerou a controvérsia. Eu defendi a tese de que deveria assim
independente de ser classificado como pastiche ou não o que Ouro Preto queria na
minha opinião e eu como cidadão ouropretano ela quis que resgatasse realmente
aquele espaço dentro de uma harmonia maior que isso exigiria que você não
destoasse do conjunto como uma construção diferenciada, a exemplo do próprio
CAEM. O CAEM é diferenciado, mas ele tá do lado ele não tá tão inserido dentro do
contexto...
Isso acabou sendo colocado em votação eu não sei se por um excesso de
argumentação minha ou por consciência das pessoas mesmo... acabou que aquela
tese da qual eu fazia parte acabou sendo a vitoriosa onde a prefeitura e o IPHAN
aprovaram o projeto. Naturalmente com uma série de cuidados de você vai verificar
inclinação do telhado, volumetria...na fachada você vai ver que tem uns desenhos lá
mostrando um parte antiga e uma parte nova, uns pedaços que sobraram.... Quer
dizer, deixando registrado ali que realmente isso... e eu particularmente acho que o
resultado ficou fantástico, achei que ficou muito bom nós não vemos nenhum
movimento assim excessivamente grande...claro que podem existir movimentos
contrários, mas eles são respeitosos na decisão que foi tomada pela cidade e eu
acho que no fundo no fundo a solução que hoje o prédio da FIEMG apresenta, ela tá
dentro de um contexto que a cidade recebeu de uma forma muito generosa, sabe?
No início tivemos alguns questionamentos quanto a forma pelo desconhecimento da
população da possibilidade de você fazer intervenções com materiais novos dentro
de um centro histórico. Porque as pessoas quando vão mexer em qualquer casa em
Ouro Preto elas sofrem muitas restrições para manter principalmente a estrutura
original... o pau a pique, saia e camisa...quer dizer você tem características
construtivas que elas devem ser preservadas. Então quando se viu ali usar, por
exemplo, um telhado metálico com manta aluminizada para proteção não só da
intempérie como também da acústica e da temperatura... as pessoas questionaram:
”puxa....mas porque nós não podemos mexer nos nossos imóveis dentro dessa
forma e aqui pode?” Porque simplesmente o que tem de se entender é que ali era
uma nova construção. O que se tenta preservar é a originalidade, é o que existe...o
que não é correto é você chegar numa casa e eu preciso fazer um espaço maior e
eu derrubo a parede originária dentro de uma característica construtiva de época e
construo uma outra de tijolo, quer dizer...no fundo no fundo eu tenho a mesma
solução destruindo a memória. Então você pode preservar a memória porque há
solução... então agora, é claro, se você não tem solução é diferente. Agora no caso
ali é específico porque você perdeu uma construção você fez uma outra construção.
Igual eu falei: nada impede que você tenha um lote no centro histórico de Ouro Preto
e queira apresentar um projeto contemporâneo desde que ele seja inserido de uma
forma correta vai ser um outro momento na história da cidade, né? Você não vai
poder ter uma cidade eternamente barroca ela tem que preservar o barroco e
mostrar que numa outra época.... ali foi uma época moderna... aqui é uma época
contemporânea e a prova disso é o grande Hotel, né? Que é uma construção
moderna e que hoje foi pedido o tombamento municipal dele como já faz parte da
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história. Então essa história do Pilão ela foi muito emblemática até por mostrar que
você pode contrariar algumas normas de arquitetura enquanto na teoria desde que a
cidade queira uma situação que ela entende como sendo a melhor solução para a
cidade.
VRFS: E de que maneira foi feito esse levantamento para saber que a cidade queria
assim?
GSG: A própria população, na época, eu não me lembro bem como é que foi feito
isso... mas eu me lembro até que fizeram uma pesquisa perguntando: “reconstroi ou
não reconstroi o Pilão?” Em sua maioria os cidadãos ouropretanos eram favoráveis
a reconstrução do Pilão é claro que de uma forma... “– Você quer que reconstroi o
Pilão? – Sim. – Ou você acha que deve deixar ali um espaço em memória de ver o
que sobrou e resgatando o momento? – Não, o certo é reconstruir.” Entendeu? E
esse sentimento você percebia no próprio dia a dia das pessoas e você percebia
tristeza das pessoas por aquele espaço está mostrando... Igual você ter uma
dentadura e de repente você perde um dente. Ou você pode fazer o implante de um
dente e você vai perceber muito menos isso ou você pode por um dente de ouro que
obviamente você vai perceber que aquilo ali não faz parte da sua boca ou não fazia
parte da origem.
VRFS: Então, por exemplo, nessa pesquisa foi questionado se queria a
reconstrução, mas não o tipo da reconstrução.
GSG: É... “Reconstruir o Pilão”, o hotel Pilão.
VRFS: Tinha alguém
contemporânea?

dentro

da

cidade

que

defendia

uma

arquitetura

GSG: Claro que em sendo uma nova construção ela é uma construção
contemporânea, mas com um estilo de arquitetura que poderia até nem ser. Na
verdade o que nós passamos foi por uma resistência à reconstrução da forma como
foi. Só que o entendimento que a gente percebia e nas próprias reuniões, né?
Quando se fazia reuniões as pessoas se manifestavam. Você percebia que mesmo
aqueles que não eram favoráveis a reconstrução eles não se opunham a ela. Porque
você pode ter também...igual a rejeição. Rejeição é uma coisa e votação é outra.
Então isso aí a gente percebe que...e hoje você percebe também pela própria
satisfação. As pessoas que depois foram lá e visitaram, conheceram, todos eles
disseram “ah, ficou muito bonito, nós gostamos muito, ficou muito bom.” Então,
assim, a cidade, igual eu estou falando, acolheu aquela solução de uma
forma...Igual o caso, completamente diferente do Pilão, mas de uma forma... nós
não tivemos ali exceto uma ou duas manifestações que foram de cunho muito
político do tipo “eu sou contra” ou tipo “ah, se pode fazer um negócio de estrutura
metálica lá, porque não pode em outros lugares?” Houve mais o questionamento de
duas ou três pessoas...o resto lá no terminal de integração ninguém ...Então você
percebe essa...E você pode perceber, se você fizer uma pesquisa histórica de que
não houve nenhum movimento significativo contrapondo a construção. Você tem
notícias? De ter assim “ah, vamos por faixas, vamos interditar a praça...” que é muito
comum né? Vamos fazer um cinturão em volta e falar “não queremos”. Normalmente
a expressão popular se expressa dessa forma, né? Se você está insatisfeita você
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faz uma manifestação de maior preferência na mídia...Então nós não tivemos isso.
Então eu acho que é uma situação...Mariana por exemplo se você for verificar ali na
própria praça principal de Mariana foi feita uma construção nova...esqueci o nome
agora...
VRFS: A Casa do Bispo...
GSG: Isso, a Casa do Bispo é uma construção diferente. Ela se inseriu
perfeitamente. Ela tem uma arquitetura completamente diferenciada. No entanto
passa despercebida. Eu acho que é uma felicidade da arquitetura. Eu acho que
todas as duas soluções seriam possíveis aqui. Agora...fica guardada aquela questão
da parte afetiva o que faz mais no cidadão: aquilo que ele olha e lembra com
saudade do que ele tinha ou o que ele olha e acaba não tendo saudade porque ele
acha que fica dentro de um contexto e a mudança não foi significativa a ponto de ele
perceber essa mudança...Não foi significativa. É uma questão a ser discutida.
VRFS: Isso que você está falando que provavelmente foi feita uma pesquisa, tem
registro disso, da pesquisa?
GSG: Não sei se tem registro disso...posso até olhar...
VRFS: Na imprensa, tudo o que encontrei na imprensa, se falava, quando
entrevistava alguém, “ah, mas está faltando alguma coisa aqui”.
GSG: Isso. A manifestação pública era sempre pela reconstrução. Esse sentimento
ficou muito claro. Agora, lidar com uma situação como essa, de uma reconstrução
no centro histórico eu acho que ela teve um marco positivo. Primeiro marco positivo
foi que despertou não só na população, mas nos turistas e no país pela repercussão
que o caso teve da importância do patrimônio cultural. Então lidar com isso tem seu
lado negati vo, perda, a perda material, mas tem eu acho um ganho muito maior do
que isso. É o ganho de você perceber só através da nossa vida cotidiana, você
percebe isso...Só nos momentos de perda que você percebe o valor que as coisas
têm...Pode ser uma simples caneta ou de um pai ou uma mãe...Com certeza por
menos que você goste das duas coisas, uma sendo mais material e a outra afetiva.
A perda te transporta a um estado de sensibilidade e percepção muito mais aguçado
Então eu acho que o fogo do Pilão ele trouxe não só esse sentimento de
apropriação da população do quanto é importante o nosso patrimônio, mas também
o quanto é importante nós preservarmos e também o quanto é importante nós
prevenirmos futuras ações. Então em razão disso hoje nós temos, por exemplo, o
Corpo de Bombeiros que é regional que fica aqui, né? Hoje já se estuda e nós temos
na praça por exemplo a colocação de hidrantes...ainda está limitada foi feita de
emergência por solicitação do Ministério Público, mas existe um projeto de
colocação de hidrantes dentro do projeto de saneamento da cidade. E também da
visão do quanto isso pode interferir ou não na vida do cidadão. Quer dizer...se você
chegar na praça...é emblemático...se você chega na praça tem a Escola de Minas
ali, você chega e enxerga a praça. Se você vê algumas fotografias disso quando
você vê as ruínas, ali que era vazio...Você vê que é uma visão que não é da praça
mais, você enxerga inclusive a [igreja] São Francisco. Você perde um espaço. Você
não tem aquela definição tão clara do que é uma praça e o que são os espaços. Ela
perdeu...com aquele pedacinho ela perdia um pouco, vamos dizer, da sua identidade
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enquanto praça. É como pegar a praça São Marcos lá na Itália e de repente tirar um
prédio... não é a praça São Marcos como ela era... fa lta alguma coisa. Lidar com
isso foi muito bom, por um lado, que é esse lado. E o lado ruim obviamente foi a
perda. Mas eu acho que no país todo...o sentimento da importância do nosso
patrimônio...não só do ouropretano, mas o quanto é importante a nossa identidade.
VRFS: Foi feito um levantamento histórico antes, em algum momento, para ser feito
o projeto?
GSG: Tanto pelo IPHAN como por alguns historiadores. Existem livros hoje, né,
como o da Aninha de Grammont. Mostra a história sob a visão dela, mas ela
pesquisou. A secretaria de patrimônio, na verdade hoje, por ser até muito nova nós
ainda estamos nos estruturando e a principal preocupação estrutural nossa é no
sentido de normalização com as redes de preservação e no sentido de legislação do
que pode fazer na cidade, onde fazer. Você tem que priorizar algumas coisas. Então
ainda não foi priorizada essa parte de preservação do patrimônio enquanto
apropriação, exemplo de memória, com biblioteca e tudo mais. Está dentro da
Cultura mesmo. Mas a gente até pretende ter isso. Nós temos um departamento que
chama Departamento de Proteção Patrimonial que cuida das autorizações, o que
você pode fazer, onde pode fazer... “Eu posso fazer um show na praça e colocar um
palco de 30 metros de altura?” Então nós atualmente estamos tendo o cuidado de
avaliar a situação... “Eu posso furar lá e colocar mastro?” Entendeu? Então ainda
vamos chegar nesse ponto para poder ter também informações históricas. Mas com
certeza tem uma série de a própria Aninha e outras que fizeram.
VRFS: Por exemplo, você estava falando da reconstrução em si, porque o que se
diz na área de patrimônio é que se pode reconstruir por fora para resgatar uma
unidade, mas por dentro inovando. Foi bem colocado desta maneira que seria assim
ou foi natural? Antes a proposta já era inovadora, não foi uma questão conceitual, a
reconstrução?
GSG: A questão conceitual ali no momento é porque a proposta que se estabeleceu
e já sabendo desse sentimento que tinha, o projeto já caminhou no sentido de uma
reconstrução externamente, recuperando uma volumetria. Internamente algumas
coisas é que foram exigidas porque na verdade a ideia era ter algo completamente
diferente. E aí conciliou-se interesses que é aquele “mantém a ruína”, “mantém
alguns pedaços”...então...O projeto foi construído em análise em parceira pelo GAT,
IPHAN... o próprio IPHAN interferiu bastante para poder conduzir ao processo que
chegou. Mas a ideia desde o principio pelo o que eu tenho conhecimento foi a de
resgatar a volumetria daquele estilo de arquitetura que hoje está ali.
VRFS: Você representava o Monumenta?
GSG: É, eu era coordenador do Monumenta e o Monumenta passou a fazer parte do
GAT por ser um programa do governo federal destinado a recuperação dos espaços
históricos das cidades históricas, um programa significativo com várias ações. E o
GAT era um grupo técnico e a Unidade Executora de Projeto, a UEP, do programa
Monumenta era uma unidade extremamente técnica. Então o prefeito achou que era
justo que houvesse uma representatividade dentro do GAT. Mas eu te diria que eu
estava ali mais como cidadão do que de qualquer coisa. Como havia outros
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representantes, vários tinham suas raízes em Ouro Preto. Esse sentimento já estava
presente.
VRFS: Tem o registro dessas reuniões?
GSG: Tem as atas.
VRFS: Não existe mais o GAT?
GSG: Existe de uma forma mais amena. Quando o GAT foi criado foi na outra
administração do Ângelo Oswaldo. Quando ele entrou em 1993 aqui em Ouro Preto
nunca teve uma secretaria de planejamento ou de urbanismo. Então ele é que criou
esse chamado Grupo de Assessoramento Técnico e foi uma iniciativa pioneira
porque o IPHAN era um órgão muito isolado, ele ditava regras e a prefeitura na
maior parte do tempo se omitia dessas questões urbanísticas.
Na verdade o Ângelo teve a iniciativa, sendo uma pessoa da área da cultura, um
cara que tinha realmente vivência na área cultural muito mais aguçada ele percebeu
que ele precisava unir os segmentos em torno de uma avaliação do que era bom e o
que não era para a cidade. Então esse grupo de assessoramento técnico num
primeiro momento foi até coordenado pela arquiteta Jurema Machado que hoje é a
coordenadora da UNESCO no Brasil.
O GAT que fez a elaboração do plano diretor, ele aprovava projetos... Hoje o GAT
está mais, vamos dizer, com menos atribuições porque a maior parte das atribuições
que era do GAT hoje já são feitas pela Secretaria. O GAT que aprovava projeto junto
ao IPHAN. Hoje nós é que aprovamos e pedimos a anuência ou não do IPHAN.
Então a Secretaria absorveu.
Então hoje o GAT é acionado para situações diferenciadas e na verdade ele acabou
se tornando um órgão de assessoramento da Secretaria de Patrimônio e até das
outras secretarias quando se trata de questões urbanísticas ou técnicas que exijam
um parecer colegiado. A tendência é que q se esvazie e nós vamos transformar
talvez em um GT, grupo técnico da prefeitura. Porque hoje nós temos o Conselho de
preservação do Patrimônio Natural e Cultural ativado, cuida da parte do patrimônio;
o Conselho de Política Urbana que cuida das partes urbanísticas, então
projeto....”ah, vamos construir um centro de convenções em Ouro Preto” vai para a
proteção do patrimônio para ver se tem interferência e vai para o Conselho de
Política Urbana para poder verificar. E ali fazem parte instituições técnicas paritárias
com a sociedade civil também.
VRFS: Na época do incêndio era a Marisa Xavier prefeita?
GSG: Isso, na época do incêndio.
VRFS: Em 2005 entrou o Ângelo e agora ele foi reeleito. E nesse período todo, do
incêndio até 2005...
GSG: Ficou a discussão do que fazer. Em 2005 houve a compra pela FIEMG da
propriedade e iniciou-se a discussão de aprovação através do IPHAN discutindo
com o IPHAN pode ou não pode construir o que...então...vai para o GAT...quem vai
dar o alvará de construção é o município. Como o IPHAN tinha assento no GAT foi
discutir no GAT.
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VRFS:
Por ser uma intervenção em um Centro Histórico Patrimônio da Humanidade talvez
tenha reforçado a questão da reconstrução...
GSG: Sim...
VRFS: Para não chocar tanto?
GSG: Mas eu diria que nem é tanto nesse aspecto de chocar mais ou chocar
menos. É muito mais no sentido de apropriação do cidadão. O Ângelo tem um
slogan na administração dele que é “Ouro Preto Patrimônio cidadão”. Entendendo
que se a cidade não for boa para o cidadão ela não será boa para ninguém. E eu
comungo com ele. Não adianta fazer a cidade boa para o turista se não for boa para
o cidadão e vice-versa. Mas com certeza se o cidadão estiver se sentindo feliz na
cidade ela deve atender 90% ao turista. Então essa questão é uma questão que eu
acho não cabe muito questionamento...eu acho que ela foi muito bem conduzida no
processo.
VRFS: No meu entendimento foi uma restauração da praça, uma reconstrução para
restauração da praça. O que não deixa de ser uma solução.
GSG: Ela pode não ser tecnicamente a melhor solução, mas ela é uma solução legal
e viável. Se você tivesse feito ali uma construção toda em vidro, por exemplo, é claro
que ela poderia ter uma agressão negativa, mas também poderia ser objeto de uma
grande curiosidade e também poderia ter sua inserção. As soluções não são
corretas ou incorretas pelo grau de polêmica que possam trazer, mas sim pelo grau
de satisfação que trazem a cidade, e se a intenção é atender a cidade, aquela
solução ficou sendo a mais.
VRFS: Qual é hoje a política de preservação de Ouro Preto?
GSG: A política de preservação de Ouro Preto hoje é: criar e atualizar as regras
para que as pessoas possam manter a integridade do imóvel sem perder o seu
direito de morar bem. O que eu estou querendo dizer com isso: a política de
preservação hoje é: impedir que você destrua aquilo que realmente está protegido
por lei...o tombamento é um instrumento constitucional de proteção...mas ao mesmo
tempo, você de alguma forma não penalizar a quem faz essa preservação. Você não
pode exigir que uma pessoa que more hoje em um imóvel tombado no centro da
cidade conviva ou viva em uma situação de desconforto do século XVIII. Um bom
banheiro, um aquecimento... coisas dessa ordem são perfeitamente factíveis desde
que não interferindo na parte da proteção. Uma segunda política que nós temos de
preservação do patrimônio é você ter uma fiscalização que permita mostrar para as
pessoas que é perfeitamente possível ela conviver com esse espaço de forma
satisfatória. Outra política é sustar o processo de ocupação desordenada que ocorre
no entorno da cidade, não dessa, de todas. É aquilo que eu falo em toda fala minha:
não é Ouro Preto que é diferente, as outras cidades é que são iguais. Então você
tem que freiar isso. Embora sabendo que a necessidade da cidade dificilmente vai te
permitir q você não conviva com esse conflito social. A necessidade da moradia e a
pouca disponibilidade de Ouro Preto principalmente em topografia faz com que você
não tenha argumentos e nem pressão suficiente para impedir que as pessoas
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morem no seu entorno. Então pior do que a ocupação é a ocupação em desordem.
Então se você cria uma ocupação com algumas situações e regras um pouco mais
definidas você pode por exemplo...toda vez que a pessoa constrói, está construindo
no morro, mas se todas as construções do morro tiverem seu telhado colonial de
telha cerâmica, se tiverem cores não agressivas, cores que possam ficar mais
amenizadas.... você naturalmente interfere de uma forma muito menos intensa na
paisagem. A pretensão de tombar todo o entorno de Ouro Preto é realmente muito
digna de elogio. Porque eu falo: se você tirar uma fotografia com fundo branco
naturalmente você sempre vai ter uma tensão voltada para a sua silhueta porque ela
é o foco. Quando se quis preservar o patrimônio de Ouro Preto, a parte histórica,
mantendo a paisagem do seu entorno protegida é para que você pudesse ter uma
noção exata o que representa isso enquanto um estilo de arquitetura único no
mundo.
Então a medida que você interfere nisso com construções no fundo... Se você não
tiver as construções no fundo, tiver as montanhas, é obvio de que a valorização
desse monumento é muito mais presente. A medida que você coloca no entorno
você dilui essa importância. Então estancar esse processo é fundamental.
E agora um processo de requalificação. Então a nossa política é estancar, criar
novas alternativas. “Ah...então eu não posso construir?” Pode. Você pode construir
lá ou pode construir dentro de determinadas normas que vocês não interfira de uma
forma tão agressiva.
Então a nossa política hoje é: a mais difícil: preservar harmonizando com a
necessidade da população. Não há como impedir que as pessoas de alguma forma
acabem construindo.
Mas em determinadas áreas pode ter poder mais militar...é o caso do centro
histórico com arruamento setecentista para guardar as construções que ainda
restam para que não se perca isso não só pelo seu valor cultural ou histórico e até
econômico, né...com a visitação e tudo, mas para não impedir que os filhos dos
filhos dos meus filhos ter a oportunidade de ver coisas que nós estamos vendo.
Então a nossa política tem sido no sentido de preservar com desenvolvimento
urbano, por isso o próprio nome da Secretaria. A nossa política é fazer preservação
porém não perdendo de vista que a cidade é viva e devemos desenvolver dentro
dela.

Entrevista 04
Entrevista realizada no dia 11 de agosto de 2009 com a
representante do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/IPHAN.
Entrevistada: Simone

Fernandes

–

historiadora

escritório técnico do IPHAN em Ouro Preto.
Entrevistadora: Vanessa Regina Freitas da Silva.

do
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Local: escritório técnico do IPHAN em Ouro Preto – Casa
da Baronesa.
Registro: gravação e divulgação permitidas.
Vanessa Regina Freitas da Silva: Gostaria de saber como foi a interferência da
população, caso teve, nessa decisão da reconstrução do Hotel Pilão.
Simone Fernandes: Eu não acompanhei o processo de aprovação. Durante o
decorrer do processo de aprovação algumas coisas ficaram estabelecidas pelo
IPHAN, era posição da então chefia do escritório que era o Benedito Tadeu de
Oliveira. Porque na hora que acontece esse tipo de evento, um tipo de ação dessa,
você tem uma repercussão, uma reverberação na comunidade muito grande. Uma
questão importante, que eu julgo importante, foi a organização de várias instituições
e a criação do que eles chamaram de movimento CHAMA que era para
desencadear uma série de ações de cuidado. Porque o incêndio do Pilão foi uma
fatalidade, mas já tinha um prenúncio com um incêndio ocorrido anteriormente aqui
na própria praça que foi rapidamente controlado. Só que ele assume grandes
proporções e aí algumas coisas foram identificadas. A rápida capacidade de
combustão do acervo [arquitetônico], né? Então a gente tinha uma parceria
com...daqui a pouco eu lembro o nome dele, um professor da universidade [UFOP]
que é especialista em incêndio. Ele fez um estudo que falava que em uma cidade
normal o fogo não atravessa a rua. Aqui ele, por pouco, ele não tomou o correr de
casas depois da rua. Teve que ficar resfriando a parede e mesmo assim chamuscou.
Então algumas ações foram desencadeadas em conjunto com o Corpo de
Bombeiros. Teve uma alteração que resultou no seguinte: avaliação de risco de
incêndio; então foi feito um estudo, até quem financiou uma parte foi a própria
UNESCO de capacidade de risco de incêndio; foram feitos alguns cursos de
prevenção e combate a incêndio que foram proporcionados de forma gratuita aos
comerciantes daqui, apesar de ter tido uma adesão muito baixa, mas isso foi
proporcionado e são cursos caros que foram proporcionados de forma gratuita; uma
alteração na legislação estadual com relação a prevenção e combate a incêndio que
você tem uma questão específica a núcleos tombados de arquitetura colonial porque
você tem um grau de combustão diferenciado de uma outra cidade. Então algumas
ações desencadeadas em função disso. Correu paralelo também uma comoção da
comunidade no sentido de algumas sugestões de ocupação desse espaço: um
Memorial do Fogo...uma coisa moderna... só que uma coisa que ficou constatado
para nós é que estava no coração de uma praça que era o símbolo e referência de
identidade desse conjunto urbano. Então ele não poderia ser...botar um dente
rosa...esse é o princípio da condução da análise da opção para a recomposição da
volumetria existente. Mas que ele não ficasse única exclusivamente volumetria, né?
alguns cuidados foram tomados: um foi a prospecção arqueológica que foi feita onde
você identificou na parte de baixo você vê as paredes que sobraram do incêndio,
algumas vigas que ainda que identificam que originalmente esse casarão eram três
casas que se uniram e se transformaram em um prédio só... então você consegue
ver a diferença... e a manutenção de trechos que sobreviveram ao incêndio para que
você tivesse nessa fachada a identificação discreta, mas que um estudioso
conseguisse observar e notar as diferenças. No segundo pavimento você tem... o
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pau a pique, os exemplos e janela que sobrou...alguns vestígios. Então na
negociação já existia em andamento um levantamento feito pelo proprietário que
havia antes do incêndio que ele ia transformar em uma pousada. Então o
levantamento já havia sido feito e já iniciava o processo de análise dessa proposta
de apropriação desse imóvel. Então quando a FIEMG adquire o imóvel você tinha
essa premissa, você tinha uma querência da comunidade...Era um grupo pequeno
que queria um memorial. Ela quer a sua praça seu espaço de referência de memória
completo...então a opção foi justamente essa...trabalhar de forma simplificada a
volumetria existentes com materiais diferentes e em um prazo mais rápido, então a
opção pela estrutura metálica, os balcões com os gradis mais simplificados essas
referências...a permanência desse material que foi descoberto durante a prospecção
arqueológica então isso foi uma negociação um pouco tensa inclusive... pela
proposta de ocupação do responsável técnico do projeto ele ia fazer um arrasa
quarteirão como se fosse um lote vago. É óbvio que os puristas falam que deveria
ser uma coisa contemporânea só que você falar isso para uma comunidade que tem
todo esse envolvimento com a sua identidade e sua memória era a gente tá
entrando em uma guerra muito séria. Porque já tem problema na hora que fala...
eles queriam uma cópia Xerox... a pressão que existia da própria comunidade era
uma cópia Xerox. O que passou, passou, mas ao mesmo tempo não se podia
trabalhar com uma arquitetura muito contemporânea, uma parte de vidro..oh...isso
teria uma reverberação muito negativa dentro da comunidade. Não era isso que ela
queria. Você escutava, você via algumas reportagens queria o prédio de
volta...então tem o meio termo... a opção de uma forma de recomposição dessa
volumetria, mas com utilização de sistema construtivo contemporâneo com a
simplificação visual dos elementos arquitetônicos para que você também não
brigasse e quebrasse esse diálogo, porque existia um diálogo harmônico entre todos
os componentes da praça. O ideal era não que quebrasse esse diálogo, não
puxasse só para o prédio...mas que continuasse olhando e só com um olhar
cuidadoso que você identificasse que é uma edificação nova, que ela tem um
volume diferente, ela tem uma plasticidade diferente, isso está muito claro na hora
que você vê congelado... as edificações em volta têm uma modulação uma outra
volumetria. Esse foi mais ou menos o envolvimento da instituição e a briga mesmo
da instituição durante a aprovação do projeto.
VRFS: E isso foi resolvido em reuniões entre IPHAN, Prefeitura?
SF: Sim e isso vai junto com a FIEMG, né? e na época você não tinha o que a gente
tem hoje que e uma parceria mais efetiva onde o município cumpre seu papel de
legislar todo o solo urbano. Na época não existia nem plano diretor, nem lei de uso
nada. Ficava como que quem única e exclusivamente norteava quem regrava essas
construções era o IPHAN. De vilão a bonzinho ele fica o tempo todo cumprindo esse
papel enquanto você não tem essa atuação efetiva do município. O plano diretor foi
aprovado em 2006 então já tem um tempo...tem o plano de 1996 que foi aprovado
sem a legislação complementar, foi engavetado com a administração seguinte e a
única regra q existia na questão de aprovação de projetos era o IPHAN dentro do
núcleo tombado. Não existia um sistema de fiscalização, não existia nenhuma regra.
Então segue muito os nortes dados pelo IPHAN. Não tenho certeza, aí eu falo, eu
não participei e não sei dizer se a prefeitura estava à mesa nas discussões. Era um
pega pra capar. Isso era relato que vinha da chefia do escritório do desgaste porque
como o projeto já estava pronto, o outro projeto teve uma resistência muito grande
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em alterar e adequar esses espaços com a existência dos fragmentos que foram
identificados na prospecção então ele tinha que incorporar isso ao projeto. Ele não
queria. Foi uma negociação exaustiva até a aprovação final e o início da obra...e
essa obra foi muito rápida em função do sistema construtivo que foi adotado.
VRFS: Desde o início já sabia que seria estrutura metálica?
SF: Já, já. já estava definido.
VRFS: Na época houve interferência do Ministério Público devido ao fato de ser....
SF: um bem tombado. O Ministério entra sempre na hora que tem esse tipo de dano
ao patrimônio. A promotoria que cuida do patrimônio, hoje é a 4a promotoria, ela
entraria de qualquer forma. O que ela faz é agilizar o processo e tentar identificar o
responsável. Então na hora que teve, a gente, no dia seguinte ao incêndio, a gente
teve da Polícia Federal à presidência do IPHAN, todos aqui com depoimentos
colhidos aqui dentro da Casa da Baronesa com o iniciozinho do que é que vai
fazer...e quais seriam os caminhos da própria promotoria jurídica do IPHAN para
conduzir... já notifica o proprietário, o proprietário vem, para correr em paralelo a
apuração desses fatos para punir, porque tem punir...nem sei se teve uma
finalização disso, mas isso nem nos compete também... O início desse processo
aconteceu aqui na Casa. A gente [IPHAN instalado na Casa da Baronesa] ficou
como a sede para desencadear esses processos, esses encontros com o Ministério
Público, encontros com a Polícia Federal todos aconteceram aqui.
VRFS: O IPHAN então ele teve uma atitude baseada no que o próprio IPHAN já
pensava ou levou em consideração opinião da população, essa opinião dessa
população foi importante? Se fosse não trágico assim uma reconstrução seria feita?
SF: Não sei se seria adotado, mas pela situação pela própria localização, pela
própria história institucional dentro da cidade com certeza a recuperação da
volumetria seria o ocorrido porque é uma das diretrizes de atuação nossa [IPHAN] é
que uma intervenção nova nunca chame mais atenção que o conjunto existente. A
gente usa um exemplo muito grosseiro, mas se cair um dente você não vai colocar
um dente cor de rosa. Você vai tentar trabalhar usando as mesmas informações
existentes para poder trabalhar. Isso é real. Poderia ter até outra característica
arquitetônica, mas com relação a volumetria...ele não poderia ser uma praça, não
poderia ser uma edificação diferente não poderia ser isso com certeza .
VRFS: Na época do incêndio eu ainda era estudante [de arquitetura] e na escola
[Escola de Arquitetura da UFMG] os professores debatiam dizendo que devia manter
a ruína como punição.
SF: Ah! Mas isso porque eles não moram aqui! Não vivenciam a cidade.
VRFS: Fica mais punição no sentido da preservação...
SF: Uma coisa muito purista quando você não está no cotidiano dentro de uma
comunidade tanto faz o que você colocar... Isso é muito sério. A instituição não pode
desconsiderar essa opinião [popular].
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Os puristas que trabalham com a preservação e com restauração esquecem que
dentro dessas cidades tem pessoas e as pessoas têm os seus sentimentos e os
seus referenciais de memória e de identidade. Se a instituição trabalha dessa forma
ela não consegue atingir nada, ela cria conflito, né?
Optou-se por...era a forma mais simples, mas era a forma que atenderia de uma
forma mais ampla essa comunidade que usufrui desse espaço urbano. Vai ter
chiada? Ia ter chiada...Mas foi uma forma consciente na época. Compartilhada com
a superintendência da época porque toda aprovação nossa ela ocorre aqui mas a
aprovação é da superintendência do IPHAN em Belo Horizonte ela foi o tempo todo
compartilhada e acompanhada pela superintendência, pela chefia de divisão técnica
que bancava e segurava a condução técnica do chefe do escritório. Isso respaldava
a opção que foi adotada com relação a recomposição do ritmo, a recomposição da
volumetria, acho que isso é uma opção que acaba sendo aplicada em vários outros
espaços.
As pessoas falavam muito que poderia ter tido um concurso, que poderia chamar
arquitetos renomados...aí pode cair numa intervenção de um “Niemeyer” que pode
querer replicar alguns modelos internacionais. Então acho que foi a solução mais...
mais adequada para o momento que se vivia, se ela foi a melhor...tecnicamente teria
outra? Com certeza...mas no parecer ele fundamenta inclusive, o Benedito
fundamenta todo o parecer em cima das Cartas Patrimoniais onde isso cabe em
determinados espaços urbanos. Então ele vem fundamentando o tempo todo esse
parecer, chamando toda a parte técnica para justificar.
VRFS: Tem aqui esse parecer?
SF: Tem.
VRFS: Posso tirar cópia?
SF: Tem de ter autorização da FIEMG 50.
VRFS: Naquela época você achou adequado e hoje você continua com a mesma
opinião...
SF: Com certeza.
VRFS: Ou você acha que teve críticas?
SF: Isso incorpora e fica na comoção e momento e a própria comunidade local ela
não criticou...ela criticou a adoção do sistema construtivo, ela criticou isso...a forma
final do telhado. Ela questiona isso. Mas a opção adotada não. Em momento
nenhum da comunidade local nós tivemos esse tipo de questionamento. Pelo
contrário, né?
VRFS: Como justificou o uso da estrutura metálica?

50

Não foi dada a autorização para o acesso ao parecer.
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Era essa estrutura [metálica] que viabilizaria a recomposição no prazo de oito
meses...não durou um ano a obra...essa obra voou...foi um compromisso assumido
e o Lula falou, e o ministro falou... na Praça [Tiradentes], num dia 21 de abril.
VRFS: O incêndio foi em 2003 e em 2005 decidiu, resolveu exatamente o que ia ser
feito. Ficou parado, né?
SF: Foi o decorrer do processo. Até resolver, até a FIEMG comprar...quando a
FIEMG compra e inicia o processo vai do período da reconstrução..da reconstrução
nada...porque construíram...foi um período muito rápido. No 21 de abril seguinte
[2006] já teve a inauguração do espaço FIEMG. Tem hoje um serviço prestado a
comunidade. Era um equipamento necessário. É um bom equipamento e só
acrescenta dentro do espaço.
VRFS: Você falou que foi construído e não reconstruído...porque não sobrou
praticamente nada?
SF: Sobrou uma parede lateral que foi incorporada na construção e essas ruínas do
primeiro pavimento. Já tinham alguns elementos que permitiam essa recomposição
de volume. Já tinha um levantamento feito com todas as medidas e todas as
características. Tinha um pedaço, um fragmento só de uma parede lateral e o resto
estava no chão virou pó.
VRFS: Existiram grupos populares relacionados a algum movimento para defesa do
patrimônio na época do incêndio?
Na época tinha a Amo Ouro Preto que era uma associação que estava funcionando
e tinha acabado de se instalar e ela já se dissolveu. O presidente de honra era o
Bracher. Existia uma movimentação em cima dessa... ela meio que movimentou,
mas não foi propulsora de nada. Eu não lembro ela de forma engajada. Eu lembro
muito mais essa organização das instituições ligadas a preservação que se
organizaram e fundaram e criaram esse movimento CHAMA. E o desencadear
desse processo que foi o processo de construção de uma agenda. Sai pelo IPHAN
uma cartilha de prevenção e combate. Nós vamos ao Corpo de Bombeiros falar
sobre patrimônio, eles vêm para cá. Então existia uma troca junto com a corporação
muito grande para poder fazer vistorias. Isso sai e se desenvolve.
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ANEXOS
ANEXO A – cópia de atas pesquisadas

155

156

157

158

159

160

161

162

163

ANEXO B – cópia de jornais impressos
Jornal Estado de Minas (acervo pessoal)
Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p. 01(capa), 15 abr. 2003.
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Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p. 23, 15 abr. 2003.
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Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p. 01(capa), 16 abr. 2003.

Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p.18. 17 abr. 2003.
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Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p. 18, 17 abr. 2003.
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Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p.19. 17 abr. 2003.

Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p.15. 18 abr. 2003.
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Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p.17. 21 abr. 2003

Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p.17. 22 abr. 2003.
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Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, p.17. 22 abr. 2003.
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ANEXO C – matérias em sites de jornais e revistas
Incêndio destrói casarão histórico em Ouro Preto
14 de abril de 2003 • 21h42 • atualizado em 15 de abril de 2003 às 11h10
De nada adiantaram as advertências, os alertas, de que o pior ainda estava por vir.
Na noite de ontem, mais uma parte do centro histórico de Ouro Preto foi reduzida a
cinzas. Um casarão do século XVIII, localizado no coração da primeira cidade
brasileira declarada Patrimônio da Humanidade, foi completamente destruído em um
incêndio que durou menos de uma hora. Outro casarão vizinho, da mesma época,
foi parcialmente consumido pelas chamas e outros próximos ficaram com a estrutura
comprometida. A falta de equipamentos do Corpo de Bombeiros contribuiu para o
agravamento da tragédia.
O episódio ocorreu quatro dias depois da inspeção de um técnico da UNESCO ao
conjunto arquitetônico local. Entre os seis hidrantes instalados no centro histórico,
apenas um funcionava, mas está localizado a quase um quilômetro do local do
prédio incendiado, na parte baixa da cidade. Segundo o Comando do Corpo de
Bombeiros do Estado, a manutenção dos hidrantes em Ouro Preto é
responsabilidade da prefeitura local.
O prédio destruído, em estilo barroco, onde funcionou o Hotel Pilão, ficava na Praça
Tiradentes, esquina com Rua Cláudio Manoel, a poucos metros do Museu da
Inconfidência. Por muito pouco, as chamas não atingiram a Câmara Municipal e o
escritório do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico (Iepha). O incêndio começou
no segundo andar do prédio, na loja da joalheria Amsterdam Sauer, pouco depois
das 18 horas. Os primeiros sinais de fumaça saíram de uma janela, provavelmente
da cozinha da joalheria.
No casarão estava instalada ainda outra joalheria, além de uma farmácia, uma loja
de artesanato, uma de eletrodomésticos e uma pousada. Poucas pessoas estavam
no prédio quando o fogo começou a se alastrar e houve tempo de todas saírem.
Ninguém ficou ferido. De acordo com testemunhas, os bombeiros da cidade
chegaram ao local dez minutos depois de o casarão ser evacuado, mas não havia
água no hidrante da praça e o carro-pipa chegou apenas meia hora depois, quando
o fogo já havia se alastrado.
A prefeita Marisa Xavier (PDT) não esteve no local durante a ação dos bombeiros e
não se pronunciou sobre o episódio. Limitou-se apenas a divulgar, através de sua
assessoria, uma nota lamentando o episódio, que poderia ter tido proporções bem
maiores não fosse a intervenção do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Belo
Horizonte, localizado a quase 100 quilômetros do local do incêndio.
De BH seguiram para Ouro Preto 11 viaturas e 59 homens. Apenas oito bombeiros
de Ouro Preto participaram da operação. A corporação na cidade conta com 28
homens para atender 28 municípios da região. Outras 14 viaturas de apoio, a
maioria caminhões-pipa, foram cedidas por empresas e prefeituras vizinhas. Cerca
de 300 mil litros de água foram usados. O combate foi reforçado com o auxílio de 63
voluntários.
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O comandante do 6º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, subtenente
Jeasil Isidoro, lamentou a falta de entrosamento entre o pelotão e a prefeitura. "É
uma relação que precisa ser amadurecida", disse. O assessor de Comunicação do
Comando Geral do Corpo de Bombeiros, major Paulo Adriano Cunha, disse que a
prefeitura e o Iepha foram alertados sobre o risco iminente de incêndios no casario
da cidade. "Ouro Preto é um grande barril de pólvora prestes a ser detonado".
Ele apontou a displicência das autoridades como fator crucial para que a
insegurança tome conta da população. "Houve omissão total, e a responsabilidade
sobre este e outros incêndios que possam ocorrer é totalmente da prefeitura", disse,
reconhecendo ainda a falta de estrutura dos Bombeiros para enfrentar incêndios.
"Faltou ação mais rápida e também equipamentos adequados". A perícia, segundo o
delegado da Polícia Civil, Hamilton Cravo, ficará a cargo da Polícia Federal e as
causas do incêndio deverão ser apuradas em 30 dias.
Desolação e revolta tomaram conta da população de Ouro Preto, que, estarrecida,
acompanhou de perto a ação dos bombeiros no combate ao incêndio que destruiu
completamente um pedaço da história de Minas. A ameaça da UNESCO de
inscrever a cidade na lista de patrimônio da humanidade em perigo parecia não ter
tanta importância diante da sensação de insegurança que se abateu sobre a
população.
"Estamos chocados, com sensação de desproteção total", disse a presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos, Regina Coelis Silva, 47 anos. "O que vemos é
reflexo do descaso, da falta de segurança, da impotência de quem deveria nos
proteger". O desabafo da sindicalista foi compartilhado pela professora Rosane
Gonçalves, 32 anos. "Vivemos num museu a céu aberto, mas sem proteção alguma.
São mais de 300 anos de história que vêm sendo destruído a cada dia", disse.
O vendedor Fabrício Ferreira, 20 anos, e a estudante Fernanda Letícia, 18,
assistiam desolados as paredes do velho casarão ruírem. "A prefeitura não se
preocupa em preservar nada. É revoltante o descaso dessa gente", disse ele. "Mais
doloroso ainda é constatar que os bombeiros pouco podem fazer. A cidade está
minada", completou ela. O aposentado José Sérgio da Silva, 65 anos, não conteve
as lágrimas ao ver as paredes ruírem. "É de partir o coração. A cidade não será mais
a mesma", disse. A recepcionista Alessandra de Souza, 24 anos, que acompanhou o
incêndio desde o início, da janela de uma pousada em frente, deplorou a falta de
preparo dos bombeiros. "Vi quando chegaram e eles nem pensaram em entrar no
prédio. Quando viram que o hidrante não tinha água, foram embora e ao voltarem, o
fogo já tinha tomado conta", contou.
FONTE: Redação Terra
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI100899-EI306,00.html
Acesso em 08.10.2009
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17/04/2003 - 23:17 | EDIÇÃO Nº 257
Ouro Preto agoniza
Incêndio destrói prédio histórico na cidade já ameaçada de perder o título de
Patrimônio da Humanidade
ROGER LIBÓRIO
Na sexta-feira 11, o arquiteto dominicano Esteban Prieto Vicioso, da equipe técnica
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), terminou uma vistoria em Ouro Preto para averiguar o estado de
conservação dos edifícios históricos da cidade. O arquiteto está encarregado de um
relatório que, daqui a 60 dias, vai sugerir se a cidade mineira deve entrar ou não
para a lista de patrimônios históricos em risco e se poderá perder o título de
Patrimônio Cultural da Humanidade. Na segunda-feira seguinte, Ouro Preto viveu
um evento que pode mudar o resultado do relatório. Um enorme casarão do século
XVIII, o segundo maior do centro da cidade, foi consumido pelo fogo. A estrutura de
pau-a-pique foi totalmente destruída, tornando a restauração impossível. Para
reerguê -lo será preciso construir uma réplica, recorrendo a plantas históricas.
Maria Elisa Costa, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN),
não acredita que Ouro Preto perca o título de Patrimônio da Humanidade. "Mas a
UNESCO fará recomendações ao governo para reverter o processo de
descaracterização da cidade, como a ocupação desordenada das encostas, o
tráfego pesado no centro histórico e a infra-estrutura de saneamento precária",
afirma. O casarão destruído ficava na Praça Tiradentes, ponto principal do centro
histórico. Abrigava seis lojas e estava sendo reformado para funcionar como hotel de
luxo. O incidente serviu para expor o precário sistema de combate a incêndios de
Ouro Preto. Para apagar o fogo, os bombeiros precisaram de reforço dos municípios
vizinhos. O pelotão local possui apenas duas viaturas e uma estava quebrada. O
combate às chamas foi prejudicado porque, segundo os bombeiros, dos oito
hidrantes existentes na cidade e mantidos pela prefeitura, apenas um — que fica a
quase 1 quilômetro do casarão — estava funcionando.
A prefeita Marisa Xavier (PDT) nega o incidente. "Todos os hidrantes tinham água,
até porque estão ligados à rede normal de abastecimento da cidade", afirma. Mas a
curadora do patrimônio histórico de Ouro Preto, Marta Larcher, confirma a versão
dos bombeiros e diz que vai entrar com ação no Ministério Público contra o Estado e
o município. "As duas esferas do poder público têm obrigação de tomar providências
para evitar qualquer incidente que envolva o patrimônio histórico." Foi o segundo
incêndio no centro de Ouro Preto em dois anos. Há seis meses, em outro acidente,
um chafariz de pedra-sabão do século XVIII foi destruído por um caminhão
desgovernado. De quem é esse patrimônio?
FONTE: Revista Época
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG56969-6014,00OURO+PRETO+AGONIZA.html
Acesso em 16.12.2008
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BH, 17/04/2003 – Jornal Hoje em Dia
Arquitetos querem ruínas preservadas
Celso Martins
Repórter
Arquitetos especialistas em restauração estão divididos sobre a possibilidade de
reconstrução do casarão do século XVIII de Ouro Preto, destruído por um incêndio
na última segunda-feira. A consolidação da estrutura que ficou de pé, inserida em
nova edificação, é a possibilidade mais indicada pela professora Fernanda Borges
de Moraes, do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG.
Essa foi a solução encontrada em 1988 pelo arquiteto Rodrigo Meniconi, que
recuperou o antigo colégio do Parque Nacional do Caraça, destruído por um
incêndio 20 anos antes.
No Caraça, uma cortina de vidro, inserida a uma nova edificação, valorizou toda a
ruína que ficou de pé, segundo ela. O sol ajuda a refletir na construção
contemporânea o prédio histórico. Para o arquiteto Rodrigo Meniconi, professor de
restauração da PUC Minas e Isabela Hendrix, o casarão de Ouro Preto faz parte do
conjunto arquitetônico da Praça Tiradentes e o espaço precisa ser preenchido. Para
ele, a reconstrução não pode descaracterizar o restante do conjunto arquitetônico da
praça.
“O que sobrou do casarão é muito pouco para manter de pé e em seguida ser
inserido em uma nova edificação. Essa medida pode fazer com que a reconstrução
chame mais atenção do que os outros casarões existentes na Praça Tiradentes",
ponderou. No caso do Caraça, diz o professor, “a edificação restaurada era isolada".
“É importante manter o que não foi destruído pelo fogo para servir como alerta para
a sociedade sobre a importância de preservar o patrimônio histórico", declarou
Fernanda Borges. Segundo ela, “neste caso, marca-se com a preservação dos
vestígios remanescentes, um alerta sobre os perigos de novos incêndios e outros
sinistros, e se insere a marca da produção arquitetônica do século XXI, porque é
essa a arquitetura do nosso tempo".
A outra possibilidade, menos provável, conforme admitem Rodrigo Meniconi e
Fernanda Bretas, seria consolidar as ruínas, marcando o espaço urbano com a
evidência da perda irreparável desse patrimônio. A professora Fernanda Borges
ajudou a coordenar o “Inventário Nacional de Bens Imóveis nos sítios urbanos
tombados de Ouro Preto e Mariana. O casarão de Ouro Preto está na lista dos 1.100
imóveis que foram analisados por uma equipe de 100 profissionais. As informações
detalhadas vão ajudar o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) a criar uma política de preservação das edificações tombadas de
Ouro Preto e Mariana.
Segundo Fernanda Borges, 80% da estrutura do casarão são de pau-a-pique, o que
inviabilizaria uma restauração, conforme ficou constatado durante o inventário
concluído no ano passado. A estudante do 9º período do curso de Arquitetura da
UFMG, Vanessa Regina Freitas, fez parte da equipe que esteve no casarão
destruído pelo fogo. Ela afirma que na época a conservação foi classificada como
razóavel. Parte das telhas estava solta e a madeira da janela muito ressecada.
“Fiquei muito emocionada ao ver pela televisão parte da nossa história virando
cinzas", declarou Vanessa Freitas. A estudante também defende a restauração do
casarão de Ouro Preto aproveitando o que ficou de pé. “Essa seria uma forma
pedagógica de aumentar a consciência da sociedade sobre a importância de
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melhorar a preservação do nosso patrimônio.
O inventário realizado em Ouro Preto e Mariana foi finalizado em dezembro de 2002
e deverá ser publicado em uma coleção de CDs-Rom para uso do Iphan. Essa
coleção poderá ser disponibilizada, sob requisição e análise, a pesquisadores,
institutos de patrimônio e universidades.
TCU vai cobrar providências
O Tribunal de Contas da União (TCU) vai cobrar providências do Governo federal
para proteger os patrimônios históricos e culturais do país, no intuito de evitar
tragédias como o incêndio no centro histórico de Ouro Preto. Em 30 dias, o Governo
deverá enviar ao TCU uma série de informações.
O TCU quer saber, por exemplo, se o Plano Plurianual com as diretrizes para gastos
do Orçamento da União conterá propostas de preservação dos patrimônios
históricos. O ministro do TCU Marcos Vinícios Vilaça ficou assustado com a verba
disponível no orçamento deste ano para o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). “Descontados os recursos destinados ao custeio, como
pagamento de servidores ativos e inativos, o Iphan dispõe de ridículos R$ 17
milhões para aplicação na área fim". A assessoria do ministro apurou que existem 15
bens inscritos como Patrimônio Mundial no Brasil.
21 DE ABRIL
A solenidade comemorativa de 21 de Abril, que homenageia a Inconfidência Mineira,
realizada tradicionalmente em Ouro Preto, não sofrerá modificação por causa do
incêndio no casarão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador
Aécio Neves (PT) passarão em revista as tropas da PM e do Instituto de Educação
de Segurança Pública, quase em frente ao local do incêndio. Em seguida,
depositarão flores no monumento ao alferes Tiradentes.
O presidente da República receberá o Grande Colar da Inconfidência, honraria que
se destina exclusivamente a chefes de Governo. O governador também
homenageará a artesã Isabel Mendes da C unha, que, com suas bonecas de barro,
levou a arte do Vale do Jequitinhonha para todo o mundo. (C.M.)
Crianças têm 'aula' no local
Os escombros do casarão incendiado na segunda-feira em Ouro Preto se
transformaram em “material didático" para professores do Ensino Fundamental da
rede pública local. Acostumados a visitar museus e igrejas, os estudantes têm agora
uma nova opção de aula em campo para aprender um pouco mais sobre a
necessidade de se preservar o patrimônio histórico.
Ontem, a professora Rosiléia Carvalho levou um grupo de alunos para uma espécie
de aula prática. “A aula da semana é sobre o patrimônio perdido. Os alunos farão
depois trabalhos em sala de aula, como redações, desenhos e colagens", disse. O
processo de reconstrução do casarão, segundo ela, também será acompanhado
pelos alunos.
Para as crianças, essa modalidade de lição acaba sendo menos enfadonha do que o
bê-a-bá dentro da sala de aula. “Vendo as coisas de perto, aprendemos mais, como,
por exemplo, que a cidade não tem segurança e que devemos colaborar para que os
casarões não sejam destruídos", disse Sônia do Carmo Silva, de 10 anos. “Vou
escrever na minha redação o que acredito. Acho que esse incêndio foi criminoso. A
casa não poderia ter pegado fogo de uma hora para outra", disse Jéssica
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Fernandes, também com 10 anos de idade.
Os alunos demonstraram ainda que essa espécie de aula prática sobre preservação
funciona como lição de cidadania. “Aprendi que a gente não deve jogar lixo nas ruas
nem deixar amontoado dentro de casa, para evitar doenças e também incêndios",
disse Raoni Leôncio Silva, de 11 anos. “Acho que a praça ficou triste. Deviam
construir logo outro casarão igual", sugeriu Niddy Ferreira, 11 anos. (J.R.)
Fonte: site Jornal Hoje em Dia
Acesso em 18.04.2003
11/04/2006 - 23h08
Minas recupera fachada de hotel antigo incendiado
PAULO PEIXOTO
da Agência Folha, em Belo Horizonte
Três anos após o incêndio que destruiu completamente o antigo hotel Pilão e
descaracterizou o conjunto arquitetônico barroco da praça Tiradentes, no centro de
Ouro Preto (MG), o casarão do século 19 está novamente de pé. A fachada do novo
prédio foi reconstituída.
A inauguração do prédio pela Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais) será no próximo dia 21, em meio à celebração da Inconfidência Mineira.
Não restou quase nada do prédio original. Problemas ocorreram as obras de
recuperação, quando ruiu a única parede que restara --na fachada esquerda, com
15 metros de comprimento. Laudo sobre essa queda está ainda sob análise do
Ministério Público.
Durante os trabalhos de arqueologia realizados no terreno e nas ruínas --exigência
do Iphan (órgão federal de patrimônio) e do Ministério Público-- apareceram com as
escavações as fundações das três casas coloniais, datadas de 1812, que haviam no
lugar. Ainda no século 19 elas deram lugar ao casarão, que funcionou como hotel.
As fundações foram preservadas. Parte delas, no interior da edificação, poderá ser
vista pelo público, já que estará protegida por vidros, compondo o ambiente com
paredes de pedra e estruturas metálicas.
A reconstrução do prédio de três andares reproduz a fachada original, tanto na
dimensão quanto nas formas do telhado, portas e janelas, recompondo o conjunto
colonial da praça.
Outra destinação
O prédio não será mais um hotel, como cogitado pelo antigo dono do terreno, o
empresário Omar Perez --que havia prometido, em carta ao presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, a reconstrução da fachada para 21 de abril de 2004. Em dezembro
daquele ano, ele vendeu o terreno com as ruínas para a Fiemg, que fará do lugar um
centro cultural e turístico.
O novo casarão terá local para concertos (até 600 lugares), café, livraria e também
um espaço para recepção ao turista, que não existia em Ouro Preto.
A execução do projeto turístico da Estrada Real (a rota do ouro nos séculos 17 e 18,
que vai de Minas a Parati, no Rio), desenvolvido pela Fiemg, será ali centralizado.
Foi esse o principal motivo para a Fiemg encampar o projeto do casarão, no qual
investiu R$ 4,5 milhões, usando as leis de incentivo à cultura.
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FONTE: site Folha de São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u120312.shtml
Acesso em 28.07.2009
Centro Cultural e Turístico do Sistema Fiemg será inaugurado em Ouro Preto
Data: 18.04.06
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG e o Instituto
Estrada Real inaugurarão na quinta-feira (20 de abril), às 19 horas, o Centro Cultural
e Turístico do Sistema Fiemg, localizado em Ouro Preto. Três anos após um
incêndio ter destruído o Hotel Pilão, descaracterizando o conjunto arquitetônico
barroso da Praça Tiradentes, em Ouro Preto, o casarão do século XIX teve a sua
fachada reconstituída e será entregue à população de Minas Gerais como parte da
solenidade de comemoração da Inconfidência Mineira. O presidente da Fiemg,
Robson Andrade, e o diretor-geral do Instituto Estrada Real, Eberhard Hans
Aichinger, estarão presentes à solenidade.
O prédio, adquirido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais em
dezembro de 2004, do empresário Omar Perez, foi transformado em centro cultural
e de informações turísticas, com a capacidade para a realização de concertos para
até 600 pessoas. A restauração da edificação manteve em exposição em seu interior
as fundações das três casas coloniais, datadas de 1812 e bases da edificação
unificada. O edifício de três andares conta com cafeteria, livraria, galeria para
exposições e centro de atendimento ao turista, sob a administração do Instituto
Estrada Real.
O processo de reconstrução do casarão buscou a reconstituiu a fachada original,
utilizando, sempre que possível, gradis e peças de metal que sobreviveram ao
incêndio. No seu interior, foram mantidas em exposição, sem qualquer função de
sustentação, vigas de madeira queimadas há três anos. Também foram recolocadas
portas e janelas no estilo daquelas destruídas pelo fogo e preservadas as formas do
telhado e as fundações. Algumas delas poderão ser vista pelo público no interior da
edificação, uma vez que o projeto arquitetônico valorizou a sua composição com as
paredes de pedra, estruturas metálicas e vidros.
O desenvolvimento do Programas Estrada Real foi um dos motivos que levaram a
Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais a adquirir e restaurar o Hotel
Pilão, ao custo total de R$ 4,5 milhões. O Programa Estrada Real, lançado
oficialmente pelo Governador Aécio Neves em abril de 2003, em solenidade
realizada em São João del-Rei, é atualmente o maior programa turístico em
desenvolvimento no País.
FONTE: Assessoria de Imprensa do Instituto Estrada Real – Site Instituto Estrada
Real
http://www.estradareal.org.br/notic/index.asp?codigo=1214&CodEnvioNews=743
Acesso em 21.04.2009
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Sistema Fiemg inaugura Centro Cultural e Turístico em Ouro Preto
Data: 21.04.06
Três anos após o incêndio que destruiu completamente o antigo hotel Pilão e
descaracterizou o conjunto arquitetônico barroco da praça Tiradentes, no centro de
Ouro Preto (MG), o casarão está novamente de pé. A cidade ganha o Centro
Cultural e Turístico do Sistema Fiemg, que foi inaugurado nesta quinta-feira, dia 20
de abril, com a presença do governador Aécio Neves e do presidente da Fiemg,
Robson Braga de Andrade.
Após a inauguração, a comunidade de Ouro Preto assistiu a um show de Milton
Nascimento na Praça Tiradentes.
O centro vai atuar como espaço receptivo, ligado à cultura, capaz de atender aos
milhares de turistas nacionais e estrangeiros que circulam por Ouro Preto. "O ontem
e o hoje. O passado e o contemporâneo. É esta a concepção", diz o arquiteto
Fernando de Oliveira Graça, responsável pelas obras de recuperação do casarão
que abrigará o Centro Cultural e Turístico do Sistema Fiemg em Ouro Preto.
"Mantivemos a harmonia da praça, com a reconstrução exata da área externa e
intervenções nas áreas internas, a partir da necessidade de funcionalidade", afirma o
arquiteto.
Segundo ele, a obra segue à risca a legislação e as normas dos órgãos
competentes, responsáveis pela manutenção da cidade proclamada pela Unesco
como patrimônio da humanidade.
Patrimônio
Os trabalhos de arqueologia realizados no terreno e nas ruínas - exigência do Iphan
(órgão federal de patrimônio) e do Ministério Público - revelaram as fundações das
três casas coloniais, datadas de 1812, que existiram no lugar. Ainda no século 19
elas deram lugar ao casarão, que funcionou como hotel. As fundações foram
preservadas. Parte delas, no interior da edificação, poderá ser vista pelo público.
A reconstrução do prédio de três andares reproduz a fachada original, tanto na
dimensão quanto nas formas do telhado, das portas e janelas, recompondo o
conjunto colonial da praça.
Áreas e atividades
Subsolo
. Centro de Referência do Instituto Estrada Real - atendimento a turistas e à
comunidade, com sistema digitalizado de assuntos pertinentes à Estrada Real,
usando a tecnologia para a guarda e consulta das informações históricas.
. Circulação e Livraria – venda e exposição, espaço para outras mostras de
fotografias.
. Pop Art/Bar Café - atendimento e sanitários
1º Pavimento
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. Hall de entrada – com possibilidades de exposições temáticas, alusivas às datas
festivas de Ouro Preto, informações, sala dos Guias Turísticos, administração e
circulação interna
. Grande galeria – exposições de artes – possibilidades de projeções áudio visuais
2º Pavimento
. Grande Salão Nobre – reservado aos encontros técnicos e políticos – de uso
reservado
. Equipamentos – sanitários e cozinha
Ocupação foi transformada ao longo do tempo
As primeiras referências sobre imóveis no lote onde está construído o Centro
Cultural datam de 1812.
De acordo com historiadores, existiam no local, três casas de posse da mineradora
Ana de Menezes, cujo neto o Padre Joaquim Viegas de Menezes, teria herdado as
propriedades além da incumbência de manter as obras de caridade de assistência a
jovens mantidas pela avó no local.
Ao Padre Viegas, que teria estudado filosofia na Universidade de Coimbra, é
atribuída a fundação da primeira tipografia de Minas Gerais, em 1807, em uma
época em que essa atividade não era permitida. Por esse feito, é considerado o pai
da imprensa mineira. Os herdeiros de sua casa foram os jovens que criou, dentre
eles Mariano Augusto Viegas de Menezes.
Padre Viegas é um nome notório na história de Minas Gerais. Nascido em 1778,
filho de mãe solteira, Ana Caetana Josefa, que ainda assim o reconheceu, teria
cuidado da avó, Ana Menezes até o falecimento desta.
Há indícios de que, em 1868, no local das três casas, existiam apenas duas e, em
1894, uma única residência.
O Hotel Pilão pode ser uma edificação do século XVIII, reestruturada no século XIX.
Essa constatação é confirmada pela estrutura da construção remanescente do
incêndio: colunas de tijolos e vigas de ferro ao invés das de madeira utilizadas nas
antigas construções. As escavações recentes revelaram também estruturas de
fundações em alvenaria de pedra dos séculos XVIII e XIX.
Nos últimos anos, o hotel teria funcionado no andar superior do casarão, enquanto
nos inferiores funcionavam comércios: uma loja de pedras preciosas e jóias, uma
loja de móveis, uma loja de artesanato, uma farmácia e um café-internet. Poucos
meses antes do incêndio, o casarão foi vendido a um empresário não estabelecido
em Ouro Preto. O hotel ficou fechado e as lojas permaneceram em funcionamento.

Fonte: Gerência de Imprensa da Fiemg
http://www.estradareal.org.br/notic/index.asp?codigo=1216
Acesso em 24.01.2011
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FÊNIX OURO-PRETANA
| Silvânia Arriel |
Ressurgido das cinzas, Hotel Pilão se transforma num belo centro cultural e turístico
Parece que renasceu mais imponente. Quem viu o antigo Hotel Pilão em chamas,
depois os entulhos, os tapumes, em plena praça Tiradentes em Ouro Preto, e hoje
se depara com a construção restaurada se espanta. Mais ainda quando entra no
prédio, hoje Centro Cultural e Turístico do Sistema Fiemg: estão lá dois pavimentos
e o subsolo numa fina harmonia entre cultura, informações turísticas e arquitetura.
Do primeiro pavimento já se tem visão panorâmica de todo o prédio. Vidros formam
a passarela que leva à galeria, onde já ficaram à mostra obras do pintor Pablo
Picasso. "A arte recebia a arte: o mestre daqui, Aleijadinho, com o da Espanha", diz
Bernadete Cunha, gerente do local. Outros mestres poderão ser vistos lá. Até dia 12
de novembro, há exposição de Guimarães Rosa em comemoração aos 50 anos de
Grande Sertão: Veredas, com direito a tapete devocional em forma de figuras do
livro, bem ao estilo ouro-pretano.
Essas exposições, já com agenda cheia até o meio do próximo ano, se completam
com o local. No subsolo, há cafeteria, onde também são realizadas mostras com
artistas presentes, livraria e centro de informações sobre a Estrada Real. A eles se
insere, num canto, a moderna maquete do Parque Estadual do Itacolomi. É só o
visitante apertar um dos botões aonde se quer ir no parque, que a luz do local
escolhido é acesa na maquete e uma gravação dá todas as informações.
O moderno e o antigo se unem no espaço, que preserva vigas queimadas e parte
das estruturas de pedra. Há ainda a única janela não destruída pelo fogo, no
segundo pavimento, grande salão nobre, a destoar das outras 18, mas sem perder a
harmonia no projeto do arquiteto Fernando Graça. Essas marcas avivam a memória
para o incêndio, em abril de 2003, que destruiu o antigo Hotel Pilão e
descaracterizou o conjunto arquitetônico barroco da praça Tiradentes.
A recuperação consumiu quatro milhões de reais e oito meses de obras. Tanto a
curiosidade pela história do local e sua função hoje atraiu de abril, quando foi
inaugurado, até setembro, mais de 60 mil pessoas. Demanda que levou o local a
funcionar todos os dias, de 9h às 19h. "A casa atua como um braço dos eventos e já
está integrada a vida cultural de Ouro Preto", diz Bernadete Cunha Também não
podia ficar de fora, até porque é considerada o marco desta nova era em Ouro
Preto, bem em frente à estátua de Tiradentes. Tal qual a fênix, ave mitológica que
colocava fogo no próprio ninho para ressurgir rejuvenescida de suas cinzas. Não
remoçada, já que os sinais do passado estão lá, mas suntuosa, a mostrar que é
preciso cuidar do patrimônio histórico.
o prédio
:: Subsolo - Cafeteria, livraria, centro de informações sobre a Estrada Real e Parque
Estadual do Itacolomi
.
:: 1º pavimento - Entrada principal, galeria de exposições, sala de guias turísticos
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:: 2º pavimento - Salão nobre, reservado para encontros.
OBRA
:: Custou 4 milhões e foi realizada em oito meses.
FUNCIONAMENTO
:: De domingo a domingo, das 9h às 19h
FONTE: http://www.revistaencontro.com.br/novembro06/especial/artigo.asp
Acesso em 16.12.2008
RENASCER DAS CHAMAS
“De fato, a reconstrução do velho prédio devorado pelas chamas foi um
exemplo emblemático de solidariedade”
Três anos atrás, consternada e sem querer acreditar na cena que tinha diante dos
olhos, a população de Ouro Preto viu consumir-se em enormes línguas de fogo um
de seus mais valiosos patrimônios – o prédio cujas primeiras referências datam do
século 18 e que por muitos e muitos anos abrigou o Hotel Pilão. Nos dias, semanas
e meses seguintes, diante da estátua de Tiradentes, uma enorme cratera, repleta de
destroços, explicitava a mutilação que desfigurava a praça Tiradentes. Na mente, no
coração e na alma dos ouro-pretanos – e de cidadãos do mundo inteiro, afinal Ouro
Preto é Patrimônio Cultural da Humanidade – perplexidade e uma pergunta: como
resgatar
a
história
e
recuperar
o
imponente
casarão?
A resposta foi dada, exatos três anos e uma semana após a madrugada trágica de
14 de abril de 2003: o Sistema Federação das Indústrias de Minas Gerais devolveu
à comunidade de Ouro Preto, de Minas e do Brasil o seu patrimônio destruído pelo
fogo – totalmente reconstruído e respeitadas as características originais de sua
fachada. Junto, também entregamos à comunidade ouro-pretana e de Minas o mais
novo Centro Cultural e Turístico do Sistema Fiemg – um espaço de vivência e de
convivência, onde é possível, a um só tempo, reverenciar o patrimônio histórico
restaurado e cultivar as tradições culturais da cidade dos Inconfidentes.
Ao oferecer esse presente a Ouro Preto e a Minas Gerais, o Sistema Fiemg e a
indústria mineira ficaram honrados, gratificados e revigorados em sua crença de que
a parceria solidária ainda é o melhor caminho para enfrentar e superar desafios. De
fato, a reconstrução do velho prédio devorado pelas chamas foi um exemplo
emblemático de solidariedade. Desde o primeiro momento, quando tomamos a
iniciativa de adquirir o terreno onde se localizava o Hotel Pilão, em dezembro de
2004, e até a inauguração, em 20 de abril deste ano, foi uma empreitada que muito
nos orgulhou. Tivemos, desde a primeira hora, apoios fundamentais: do governador
Aécio Neves, que identificou na iniciativa todas as possibilidades de ampliação das
fronteiras da cultura e do turismo no estado; do prefeito Angelo Oswaldo, devoto
fervoroso desta causa, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
que sempre esteve ao nosso lado, sem jamais abdicar de sua missão de
fiscalização. Tivemos, em especial, o apoio irrestrito da comunidade ouro-pretana,
que sabe, e muito bem, valorizar e cuidar do patrimônio que tem.
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Para o Sistema Fiemg, é obra que vem reafirmar o compromisso da indústria mineira
com os valores culturais e artísticos do estado, explicitado por iniciativas que
incluem a criação e manutenção de espaços culturais, apoio a atividades artísticas
e, na área educacional, a oferta de cursos reconhecidos em todo o país. Os
exemplos são inúmeros e começam por Belo Horizonte, onde se localiza o Centro
de Cultura Nansen Araujo, carinhosamente conhecido pela população como Teatro
Sesiminas e referido como um dos mais modernos complexos culturais do país.
Abrigando atividades artístico-culturais dentro de padrões internacionais, suas
instalações estão aptas a atender desde estudantes de artes em início de carreira
até o mais exigente profissional. Em 2006, está atendendo a centenas de alunos nos
40 cursos que oferece nas artes plásticas, cênica, música, dança, canto, fotografia e
idiomas. Em Mariana, primeiro município de Minas, o papel do Sistema Fiemg na
área cultural, realizado por intermédio do Sesi, também é de incentivador de
parcerias para o crescimento das atividades culturais na cidade.
E assim como inauguramos o Centro Cultural e Turístico do Sistema Fiemg em Ouro
Preto, foram entregues à comunidade mineira mais dois centros culturais – em
Uberaba, no Triângulo Mineiro, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Com essas
obras, a indústria mineira reafirma a sua disposição e o seu compromisso de
trabalhar em parceria com a sociedade mineira, na convicção de que preservar
tradições e história e promover a cultura são o melhor caminho.
*Robson Braga de Andrade é presidente da Federação das Indústrias de Minas
Gerais.
http://www.revistaencontro.com.br/novembro06/especial/artigo.asp
Acesso em 16.12.2008

