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Apresentação 

 

 

 

 presente volume vem finalizar um processo começado em fins de 
2013, quando se iniciaram as primeiras reuniões para a organização 
do XII Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio 

Arquitetônico e Edificado: a dimensão cotidiana e os desafios para sua 
preservação - CICOP 2014, evento de importância internacional e que, pela 
primeira vez, seria realizado no Brasil, na cidade de Bauru (SP), entre os dias 21 
e 24 de outubro de 2014. O evento foi promovido pela sede brasileira do 
Centro Internacional de Conservação do Patrimônio (CICOP-Brasil) e pela 
Federação Internacional de Centros CICOP e organizado pelo Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNESP, Campus de Bauru. 

Foram apresentados mais de trezentos trabalhos de várias partes do Brasil e 
do mundo, gerando quatro dias de muito debate sobre temas variados, 
relativos a vários aspectos do patrimônio: trabalho; transportes; espaços 
institucionais; arquitetura residencial; lazer; e, gestão e preservação do 
patrimônio cultural. Os trabalhos, agrupados por temas, deveriam inserir-se 
em uma ou mais das seguintes abordagens: espaços, tempos, sociabilidades, 
identidades; políticas, programas e projetos, e iniciativas de preservação; 
rituais, símbolos, festas; registros, inventários, divulgação, museologia; 
testemunhos orais e memórias; historiografia: contribuições teóricas, 
abordagens metodológicas, fontes; turismo cultural, itinerários e roteiros 
culturais; paisagens culturais; inovação e novas tecnologias aplicadas à 
documentação, informação e divulgação do patrimônio cultural. 

Dentre os trabalhos, foram selecionados aqueles que se destacaram em cada 
um dos temas, sendo solicitado a seus autores que os revisassem e até os 
ampliassem, gerando pequenos artigos, para serem publicados na presente 
coletânea. Ao sair do formato dos Anais do Congresso, acredita-se que os 
exemplos e as discussões aqui apresentados possam ganhar maior 
repercussão, ampliando seu potencial de aplicação, em benefício do 
patrimônio edificado, gerando novas discussões e alimentando os debates e 
ações efetivas de sua salvaguarda. 

 

Rosío Fernández Baca Salcedo 

Vladimir Benincasa 
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Prefácio 

 

 

 

 presente publicação traz à luz, em data muito oportuna, um conjunto de trabalhos 
selecionados, por sua qualidade e representatividade, dentre o grande número de 
contribuições apresentadas no XII Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio 

Arquitetônico e Edificado, que teve por tema “A Dimensão Cotidiana do Patrimônio: Desafios para a 
sua Preservação” e que, na verdade, foi o 1º. Congresso CICOP-Brasil. De fato, há dez anos atrás, 
começava a delinear-se o anseio de constituir a representação brasileira do CICOP – Centro 
Internacional de Conservação do Patrimônio. A ideia nasceu do encontro fortuito de um grupo de 
pesquisadores brasileiros interessados na preservação do patrimônio cultural, de instituições e áreas 
de pesquisa diversas, durante o VIII Congresso Internacional de Reabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación, promovido pelo CICOP-Argentina em setembro de 2006, e que teve o 
atrativo adicional de realizar-se em duas etapas, em duas maravilhosas cidades argentinas: Buenos 
Aires e Salta. 

A despeito do entusiasmo daquele grupo, pode-se imaginar as dificuldades a serem enfrentadas por 
uma associação espontânea de interessados na área patrimonial para transformar o anseio em 
realidade; basta pensar nos desafios costumeiramente enfrentados pelas instituições públicas já 
consolidadas entre nós, como o IPHAN e os órgãos estaduais e municipais de preservação. Assim, ao 
longo destes dez anos, o grupo passou por mudanças na sua composição, recebeu apoios diversos – 
do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo – CPC-USP, do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo do Centro Universitário Belas-Artes, até seu abrigo atual, na Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação (FAAC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus 
Bauru, onde logrou efetivar-se, por assim dizer, através da realização do 1º. Congresso CICOP em 
terras brasileiras. 

E, exatamente por tratar-se de uma organização não-governamental, pareceu adequado que a 
temática geral deste primeiro evento oficial estivesse relacionada ao patrimônio do cotidiano, aquele 
vivenciado efetivamente pelas pessoas em seu dia-a-dia, constituindo geralmente a primeira 
experiência patrimonial por que passamos, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Buscava-se 
enfatizar esta relação de proximidade, fruto da vivência familiar, afetuosa, de edificações e espaços 
às vezes bastante modestos, que parece muito distante da noção, vigente no senso comum, segundo 
a qual o ‘patrimônio’ é necessariamente constituído por obras monumentais, resultantes de ações 
protagonizadas por grandes nomes da história ou das artes nacionais – e, nesse sentido, muito alheio 
à esfera pessoal. 

Tal distanciamento esquizofrênico entre a visão do patrimônio como algo distanciado da esfera do 
cotidiano tem raízes numa visão anacrônica e restritiva de cultura, vista como algo necessariamente 
alheio às necessidades comezinhas da vida – extraordinárias, portanto. Não é por acaso que há 
tempos tem-se procurado vincular as iniciativas de preservação do patrimônio às atividades 
turísticas, como preconizado pelas Normas de Quito e reiterado no Compromisso de Brasília, 
documento elaborado durante o primeiro encontro de governadores dos estados brasileiros, voltado 
ao “estudo da complementação das medidas necessárias à defesa do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional”, em abril de 1970. 

Assim, recordando as palavras de Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, para quem a cultura diz 
respeito à produção, armazenamento, circulação, consumo, reciclagem, mobilização e descarte de 
significações, as quais “se encarnam na realidade empírica da existência cotidiana”, os trabalhos 

AA  



deste congresso inaugural do CICOP-Brasil se desenvolveram em torno dos seguintes eixos 
temáticos: o trabalho, o transporte, os espaços institucionais, a casa e o lazer. A estes temas 
vinculados ao cotidiano acrescentou-se mais um eixo relativo à gestão e preservação do patrimônio 
cultural, contemplando experiências patrimoniais diversificadas efetivamente implementadas, cuja 
divulgação para um público mais amplo foi considerada pertinente. 

Este conjunto de temas resultou num expressivo número de trabalhos selecionados para 
apresentação no congresso – exatas 220 comunicações, já publicadas nos respectivos anais. A 
proposta da presente publicação é a de destacar, para cada eixo temático, os artigos mais 
representativos do estágio de pesquisa na área e/ou capazes de evidenciar a multiplicidade de 
olhares sobre cada tema patrimonial ou bem cultural. Esta difícil tarefa – selecionar trabalhos já 
selecionados – ficou a cargo dos membros da comissão científica do evento que coordenavam a 
seleção dos trabalhos, cada um dos quais responsável por um dos eixos temáticos. 

Os artigos relacionados ao Tema 1 – Patrimônio do Trabalho, evidenciam a transitoriedade dos 
espaços de produção, a despeito do impacto físico de suas instalações – que podem ser de grandes 
dimensões, envolvendo investimentos significativos - na paisagem. De fato, sujeitos a processos 
produtivos em constante transformação – em geral acelerada pelo imperativo da obsolescência 
planejada, na busca de lucros crescentes – a preservação de tais conjuntos é bastante problemática.  

Tais considerações valem também para os estudos relacionados ao Tema 2 – Patrimônio do 
Transporte, dois dos quais versam sobre as estradas de ferro – infraestrutura de ponta no século XIX, 
que mudou radicalmente a relação espaço/tempo da sociedade, em paralelo à transformação 
acelerada do território, em escala e velocidade inéditas. A terceira contribuição selecionada trata de 
uma questão extremamente atual: a modernização das áreas portuárias das capitais brasileiras, e seu 
impacto no rico legado construtivo consubstanciado em galpões, armazéns, dispositivos de carga, 
etc. dessas áreas, que estão a merecer cuidados patrimoniais. 

O Tema 3 – Patrimônio dos Espaços Institucionais é de natureza multifacetada, incluindo desde 
escolas até igrejas, passando por uma gama variada de edifícios voltados ao serviço público. Nesse 
sentido, as comunicações selecionadas ressaltam ainda mais esta diversidade, privilegiando aspectos 
como a originalidade das fontes e a efetiva contribuição dos trabalhos como embasamento para a 
elaboração de políticas preservacionistas futuras. 

O Tema 4 – Patrimônio Residencial reuniu trabalhos relacionados às mais variadas tipologias 
residenciais, desde os casarões das elites – que geralmente assumem papel proeminente na 
paisagem urbana das áreas centrais das cidades – até os conjuntos habitacionais e as vilas operárias, 
passando pelas casas dos extratos médios da sociedade, que constituem talvez os exemplares mais 
ameaçados, seja pela própria dinâmica imobiliária, seja porque suas características arquitetônicas 
costumam ser menos impactantes do ponto de vista social e urbanístico. Não há como negar, 
entretanto, que a preservação de espaços habitacionais –expressivos da personalidade e intimidade 
de seus moradores – constitui tema dos mais complexos e delicados a ser enfrentado por entidades 
públicas, como é o caso dos órgãos de preservação. 

O Tema 5 -  Patrimônio do Lazer reúne textos que, em sua maioria, tratam da importância de  praças 
e espaços urbanos públicos como vetores de sociabilidade; mas também foram abordadas as formas 
de recreação por excelência - como os teatros, cinemas e cassinos - e a questão do patrimônio como 
suporte do turismo -  questão extremamente atual, como já apontado anteriormente. Os trabalhos 
aqui selecionados são representativos dessas diversos programas ligados ao lazer. 

O Tema 6 - Gestão e Preservação do Patrimônio Cultural foge um pouco à temática geral do 
congresso, com vistas à inclusão de um grande número de trabalhos voltados à discussão de 
experiências efetivamente implantadas, compartilhando desafios e soluções para problemas de 
natureza muito diversificada. Para a presente publicação, foram selecionados trabalhos que apontam 



e analisam as dificuldades em conciliar as ações, iniciativas e atribuições das diversas instâncias 
político-administrativas presentes na realidade brasileira: as ações federais, estaduais e municipais, 
nem sempre coerentes entre si, às quais se deve acrescentar também o Ministério Público, que vem 
assumindo protagonismo em questões patrimoniais. Neste sentido, cabe também a importante 
questão da autonomia e prerrogativa dos órgãos públicos de preservação em relação aos bens de 
propriedade particular, interferindo poderosamente, se não mesmo contrariando, interesses 
privados de seus proprietários ou interesses políticos da administração pública. 

Esta pequena amostragem das 220 contribuições para o 1º. Congresso CICOP-Brasil evidencia, por 
sua abrangência temática e territorial, as oportunidades de trabalho que se descortinam para os 
associados do CICOP e todos aqueles interessados na preservação das tramas de nossas vivências 
cotidianas. Esperamos que a presente publicação inspire muitas e renovadas perspectivas para a 
preservação deste amplo e diversificado patrimônio. 

 

 

 
Profª Drª Maria Lucia Bressan Pinheiro 

Universidade de São Paulo - USP 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 

São Paulo 
 



 
 



Tema 1 

PATRIMÔNIO DO TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre a vasta e complexa questão das marcas deixadas pela 
Humanidade ao longo de sua trajetória sobre a Terra, sem dúvida, 
aquelas relacionadas ao trabalho são das mais importantes e ao 

mesmo tempo mais frágeis. As atividades produtivas humanas, sejam elas 
urbanas ou rurais, mudam constantemente conforme as necessidades de cada 
época, ou à medida que as comunidades avançam ou regridem em seus 
variados aspectos. 

É comum vermos edifícios, que originalmente serviram a determinado tipo de 
produção com grande número de trabalhadores, serem abandonados tempos 
depois, por já não mais ter sentido ou uso o que ali se produzia. Ficaram 
ultrapassados, anacrônicos... 

O que fazer, por exemplo, com grandes fábricas, grandes galpões, máquinas, 
ferramentas se já não servem aos seus propósitos? Se, às vezes, nem mesmo o 
tipo de profissional que neles trabalharam ou as utilizaram existem mais? 

Atividades surgem e desaparecem, sistemas econômicos mudam, técnicas e 
tecnologias também. E assim, toda uma gama de edifícios, ferramentas, 
máquinas, profissões vão surgindo diariamente, enquanto outras se tornam 
obsoletas, são extintas. 

No entanto, desaparecidas ou não, a humanidade se valeu delas em 
determinados momentos. São partes da história da humanidade, ajudaram-
nos a ser o que somos, explicam o que somos, nos ensinam o porquê somos, e 
por isso são importantes. 

Desde sempre, o trabalho está presente, o Homem nada consegue sem ele, há 
que trabalhar para se alimentar, para se vestir, para se locomover, para se 
comunicar, para se distrair... 

Daí a diversidade de temáticas dentre os trabalhos aqui selecionados. 

O primeiro artigo, Arquitetura Rural no Oeste Catarinense: documentação e 
reabilitação para o desenvolvimento sustentável, de autoria de Matheus José 
Rigon, Camila Fujita e Christine Scherer, trata da arquitetura rural no Oeste 
catarinense, região do sul do Brasil, largamente ocupada pelos imigrantes 
italianos, que ali chegaram ao início do século XX, com o sonho de progredir 

DD  



18 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E EDIFICADO E SUA DIMENSÃO COTIDIANA 
 Tema 1: Patrimônio do trabalho 

com seu trabalho na terra. Adaptaram sua arquitetura de origem ao novo 
padrão de ocupação da terra, ao clima e aos materiais disponíveis, criando 
uma tipologia típica de edificação em madeira, com telhados inclinados e dois 
ou três pavimentos, sempre sobre porão, que se repetiu, com as devidas 
adaptações, em habitações, moinhos, paióis... No entanto, esse tipo de 
edificação serviu enquanto houve madeira em abundância para se cortar nas 
matas locais, enquanto não surgiram os materiais de construção 
industrializados, mais fáceis de obter, e mais baratos. Hoje, como dizem os 
autores, esse tipo de construção tende a desaparecer, quer seja pela sua 
fragilidade, quer seja pelos altos custos de manutenção, não obstante sua 
importância histórica para a ocupação de imensas áreas do território do sul 
brasileiro, ou pelo fato de terem marcado durante mais de um século a sua 
paisagem. O artigo discute as soluções que duas dessas propriedades estão 
encontrando para que possam manter e preservar essas edificações e a 
paisagem do entorno, unindo as atividades características dessas propriedades 
ao turismo sustentável. 

O segundo artigo, Pedra, Cimento e Cal: o desaparecimento das instalações 
pioneiras no circuito Perus, Cajamar e Caieiras, de Vanice Jeronymo, trata de 
questões um tanto graves, relativas ao desaparecimento gradual do 
patrimônio da antiga indústria de extração e beneficiamento de minérios e 
pedras Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, cujas instalações se 
dividiam entre o distrito de Perus e a cidade de Cajamar; e da Companhia 
Melhoramentos de São Paulo, edificada em Caieiras, a partir da produção de 
cal, artefatos cerâmicos e papel, ambas estabelecidas na região entre o final do 
século XIX e o início do século XX. A importância histórica das fábricas é 
gigantesca para o desenvolvimento paulista, pois o cimento, a cal e artefatos 
cerâmicos ali produzidos garantiram a indústria da construção civil em uma 
grande região.  Os conjuntos industriais, além das fábricas, possuem vilas 
operárias, ferrovia particular e edificações de uso coletivo ligadas ao lazer, 
educação e saúde. O complexo é um importante testemunho da 
industrialização paulista do início do século XX, e seu desmonte físico e a perda 
de sua história e de seus operários fazem parte do tema aqui tratado. 

O terceiro e último artigo do Tema 1, Huellas Industriales y Ferroviarias. 
Valoración, conservación y ordenamento territorial: el caso de la cuenca del río 
Mendoza, dos autores argentinos Graciela Moretti, Romina Sales, Nurit 
Schmulevich, Viviane Ferreyra e Alejandro Geuna propõe o levantamento e 
análise da ocupação territorial da Província de Mendoza intensificada a partir 
da instalação das ferrovias que uniram o Pacífico (Valparaíso, Chile) ao 
Atlântico (Buenos Aires, Argentina), cruzando os Andes. Mendoza inseriu-se 
num contexto econômico mundial, e seu território, desértico em grande parte, 
beneficiou-se disso pela instalação de novas indústrias notadamente a 
siderúrgica e a petrolífera, além da consequente expansão da atividade 
vitivinicultora. Caminhos foram criados, núcleos urbanos surgiram em função 
dessas atividades agroindustriais. A partir da década de 1970, muitas delas 
desapareceram, porém deixaram suas marcas na paisagem e nas pessoas. O 
trabalho propõe a leitura desse lugar e seus elementos compositivos e a 
proposta de valorização e ressignificação desse arsenal arquitetônico e 
paisagístico, com possíveis novos usos. 
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Nos três trabalhos, explicitam-se as transformações da sociedade, da 
economia e da paisagem. Nos três, o desejo de ressignificar o patrimônio 
herdado, cientes de que, se as atividades originais podem não ser resgatadas 
integralmente, a sua história e a sua memória não merecem, nem devem ser 
apagadas...  

 

Vladimir Benincasa 
DAUP/FAAC/UNESP-Bauru 

Comissão Científica do Livro 

 





 



 Arquitetura rural no oeste catarinense: 
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Este artigo relata uma experiência de extensão universitária orientada ao estudo e 
intervenção no espaço de sítios rurais remanescentes da colonização do oeste 
catarinense, tendo-se voltado a duas pequenas propriedades em inserção na atividade do 
turismo rural, detentoras de conjuntos edificados em madeira – casas, moinho d’água e 
outras instalações – característicos da arquitetura vernácula rural difundida neste 
território no início do século XX. A atividade compreendeu a realização de levantamentos 
cadastrais e propostas de intervenção para a reabilitação das edificações em questão, 
associado ao planejamento paisagístico do seu entorno e à concepção de novos espaços 
construídos de apoio. A partir do registro efetuado, retratam-se ambiências e tipologias 
arquitetônicas que se encontram em vias de desaparecimento no cenário regional e cuja 
configuração em termos de implantação do conjunto, programa, materiais e sistemas 
construtivos mantém estreita relação com a típica estruturação da propriedade rural da 
colonização de origem italiana e ítalo-brasileira no sul do Brasil. Por sua vez, as propostas 
de intervenção lançam luz sobre importante possibilidade de retomada dos sítios em 
questão enquanto lugares de memória e de promoção do desenvolvimento local 
sustentável, a partir do incentivo ao turismo cultural com base em conceitos de 
ecomuseu, articulando ações de conservação/reabilitação das edificações antigas ao 
incremento de espaços e atividades com foco na valorização da memória do trabalho, do 
patrimônio natural e do cooperativismo de base familiar vinculado à pequena propriedade 
rural, destacando-se ainda, nas novas edificações projetadas, o emprego de materiais e 
processos construtivos associados à bioconstrução, em referência a fatores 
estruturadores da produção arquitetônica vernácula dessa região. Mais do que apontar 
caminhos para a transformação das realidades apresentadas, esta iniciativa também 
retrata uma possibilidade factível de intervenção da universidade em prol do 
reconhecimento e preservação do patrimônio cultural regional. 

 PALAVRAS-CHAVE: Documentação e reabilitação; Arquitetura rural; Oeste catarinense 

1. INTRODUÇÃO 

Em sua busca por compreender e preservar a identidade cultural das regiões em que se situam e, 
considerando seu compromisso com a promoção do desenvolvimento regional sustentável, as 
universidades firmam-se como espaços de excelência em se tratando de mapear, documentar e 
refletir sobre as manifestações do patrimônio cultural edificado. 

Este artigo aborda uma experiência de extensão universitária que compreendeu a prestação de 
assessoria técnica a pequenos proprietários rurais em inserção na atividade do turismo rural, em dois 
sítios com conjuntos edificados em madeira – casas, moinho d’água e outras instalações – 
característicos da arquitetura vernácula rural difundida no oeste catarinense no início do século XX, a 
partir de ação vinculada ao projeto “Implantação de uma Incubadora de Base Mista na Região da 

mailto:mj.rigon10@gmail.com
mailto:chris.arq@unochapeco.edu.br
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Secretaria de Desenvolvimento Regional de Seara – SC” 1, desenvolvida entre 2011 e 2012 por uma 
equipe composta por professores e acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo, no âmbito do 
projeto de extensão Habitação e Qualidade de Vida, da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (UNOCHAPECÓ) e com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e 
Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC). 

Os sítios em questão situam-se nos municípios de Seara e Lindóia do Sul (figura 1), os quais possuem, 
respectivamente, 4.642 e 16.922 habitantes (IBGE, 2010) e guardam em comum uma economia fundada 
na atividade agroindustrial, bem como áreas rurais com estruturas fundiárias de pequena extensão e 
potenciais pouco explorados em termos de turismo rural. Nestes locais, desenvolveram-se levantamentos 
cadastrais e propostas de intervenção para a reabilitação de edificações de caráter histórico, associado ao 
planejamento paisagístico do seu entorno e à concepção de novos espaços construídos de apoio, com 
base em recomendações constantes no referencial técnico do programa Monumenta (BRASIL, 2005), que 
trata sobre as etapas do projeto de intervenção em obras do patrimônio edificado, bem como em cartas 
patrimoniais, com destaque à Carta de Veneza (1964). 

 

 
Figura 1: Seara e Lindóia do Sul na região da SDR de Seara, em Santa Catarina e no Brasil 

Base cartográfica: Raphael Lorenzeto de Abreu, 2006; SDR de Seara, 2012. Edição dos autores 

Este texto estrutura-se a partir de discussões apresentadas em Rigon; Fujita e Scherer (2012; 2013; 
2013a) e propõe a reflexão acerca dos resultados e contribuições da ação desenvolvida à 
transformação das realidades diagnosticadas e à construção do conhecimento sobre o patrimônio 
edificado da arquitetura rural de origem italiana na região oeste de Santa Catarina. 

2. ASSENTAMENTOS RURAIS E ARQUITETURA DA COLONIZAÇÃO DE ORIGEM ITALIANA NA 
FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA E TERRITORIAL DO OESTE CATARINENSE 

No oeste catarinense, as primeiras iniciativas de colonização remetem ao final da década de 1910, a 
partir da construção da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande, quando passaram a povoar essa 
região colonos descendentes de europeus, em sua maioria provenientes de colônias de imigração do 

                                                 
1 A incubadora surgida a partir deste projeto desenvolveu ações entre 2011 e 2013, a partir de convênio entre a Fundação 
Universitária de Desenvolvimento do Oeste (FUNDESTE), a Fundação Universidade do Contestado (FUNC) e a Fundação de 
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC), focadas no estímulo ao desenvolvimento 
sustentável dessa região, através do incentivo à criação de alternativas de emprego, trabalho e renda, à diversificação das 
atividades produtivas e à inovação, com base na elevação do nível de apropriação de conhecimentos técnicos e de gestão. 
No arranjo estabelecido, as universidades, enquanto agentes facilitadores, desenvolveram ações de forma articulada com 
os demais atores sociais, como o poder público, a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a população envolvida. 
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Rio Grande do Sul; os quais foram instalados em áreas de topografia geralmente acidentada, 
marcadas pela presença de densas florestas e solos férteis, além do isolamento imposto pela 
precária infraestrutura viária existente na época (DMITRUK, 2001). Tal conjectura foi determinante 
para que os colonizadores desenvolvessem, nessa região, um modo próprio de construir, apoiado nas 
condições impostas pelo meio e na herança cultural herdada de seus antepassados, em continuidade 
ao que caracterizou outras regiões de colonização de origem italiana na região sul do Brasil. 

[...] toda a metade oeste do Estado, ocupada por migrantes do Rio Grande do Sul, 
descendentes de alemães e poloneses, mas predominantemente de italianos, há uma 
inequívoca continuação da técnica construtiva em madeira dos italianos do Rio Grande do 
Sul. Como essas regiões dispunham em abundância de matas de araucárias, edificaram 
também estes migrantes os casarões de três e quatro pavimentos com porão, um ou dois 
pavimentos residenciais e o sótão, que seus pais e irmãos tornaram um estereótipo no Rio 
Grande do Sul, especialmente na região do Alto Uruguai (POSENATO, 2005. p. 85). 

De modo geral, os assentamentos rurais nas colônias agrícolas de pequena propriedade de origem 
italiana no sul do Brasil compunham-se de lotes rurais de 25 hectares de terra, sendo o conjunto 
edificado constituído pela casa e edifícios complementares2, destinados a acomodar a família e a 
estrutura produtiva da propriedade, caracterizados por sistemas construtivos baseados no uso de 
materiais do entorno, sobretudo a madeira, através de técnicas que revelam engenhosidade na 
solução de problemas construtivos, e denotam a aplicação da habilidade artesanal trazida da Itália 
pelos imigrantes e perpetuada através de seus descendentes (POSENATO, 2005, p. 55).  

Em termos compositivos, assumem força a racionalidade e geometrismo expressos pela rigidez dos 
alinhamentos horizontais e verticais (POSENATO, 2005, p. 81), em arranjos que resultam em notável 
expressão plástica, dentro de uma simplicidade que se manifesta na tendência à simetria, quer de 
uma maneira austera, limitando ao essencial os elementos construtivos, quer através de 
ornamentação discreta (POSENATO, 2005, p. 57).  Nada era feito para agredir quem observava; tudo 
era medido, simétrico, harmônico. As janelas eram todas iguais, a porta era geralmente no centro, as 
relações e as proporções sempre respeitadas [...] (POSENATO, 2005, p. 72). Tal sensibilidade também 
despontou na relação harmônica com o contexto, através de [...] formas que maravilham à primeira 
vista, pela sua inserção sempre feliz no espaço natural (POSENATO, 2005, p. 56). 

Dentre esses elementos, destacam-se as casas, que através de suas dimensões avantajadas, 
admirável escala, qualidade construtiva e expressão plástica, firmaram-se como ícones de um 
período em que fatores como a ideologia do trabalho, a ausência de perspectivas de lucro e a 
uniformidade social foram responsáveis por um estado de bem-estar generalizado entre a sociedade 
da colonização. Sua estrutura funcional caracterizou-se pela organização em três pavimentos, com 
porão/cantina semienterrado no nível inferior; segundo nível com ala íntima e social, com acesso à 
cozinha (separada, anexa ou conectada à residência por corredor); e sótão no nível superior, onde 
também podia haver dormitórios (POSENATO, 2005, p. 59-67). 

Nesse contexto de práticas de agricultura de subsistência, emergiram também os moinhos coloniais, 
equipamentos de caráter comunitário e cuja propriedade também simbolizava importância social e 
econômica, aliando engenhosas obras de hidráulica a velhas técnicas de construção tradicional 
(TOUGUINHA, 2008, p. 14-15). 

 

                                                 
2 É o caso da latrina, forno, poço, chiqueiro, paiol/estábulo, galinheiro e armazéns, dentre outros. 
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Figura 2: a) Implantação de propriedade rural da colonização de origem italiana (Fonte: POSENATO, 1983, p. 95); b) Paiol/estábulo 
com varanda para carreta de bois (Fonte: BERTUSSI, 1987, p. 152); c) Forno. (Fonte: BERTUSSI, 1987, p. 152); d) Casa típica da 

colonização de origem italiana em Nova Itaberaba - SC. Fonte: CEOM/Unochapecó 
Edição dos autores 

No entanto, fatores como o fim do isolamento das comunidades, a progressiva inserção na lógica de 
produção industrial, o desenvolvimento da agricultura comercial no pós – 1950 e a consequente 
estagnação das práticas de agricultura de subsistência nessas localidades foram determinantes ao 
declínio dessa arquitetura rural e perda do seu papel enquanto elemento de autoafirmação, 
verificando-se inclusive o repúdio dos descendentes em relação às suas origens, os quais passaram a 
considerar construções antigas como empecilhos à plena cidadania brasileira. (POSENATO, 2005, p. 
87; TOUGUINHA, 2008, p. 15). No caso do oeste catarinense, tal fenômeno remete à reestruturação 
produtiva da agropecuária associada à consolidação de grandes agroindústrias, no contexto do pós - 
1970 (ALBA, 2001, p. 34-35), que concentrou fortemente a produção e tem ocasionado, dentre 
outros impactos, o enfraquecimento da pequena propriedade e precarização das condições de vida 
no campo, associada ao incremento do êxodo rural. 

A ruptura de vínculos culturais decorrente do dinâmico processo de transformações socioeconômicas 
e territoriais vivenciado por essa região tem posto em questão a integridade dos remanescentes 
construídos que constituem o acervo da arquitetura rural legado pelos seus colonizadores, que se 
encontram completamente desprotegidos frente a um cenário em que ainda são escassas as 
iniciativas de reconhecimento, documentação e preservação do patrimônio histórico edificado e, 
quando acontecem, direcionam-se sobretudo a edifícios de caráter público e religioso, em 
detrimento da arquitetura popular, tanto urbana quanto rural. 
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3. A EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os levantamentos cadastrais desenvolvidos junto às propriedades em foco compreenderam pesquisa 
histórica, levantamento físico, análises morfo-tipológicas e diagnósticos3. A partir desses, constata-se 
a manifestação, nos sítios em foco, de características apontadas por autores como Bertussi (1987) e 
Posenato (2005) ao descreverem a típica estruturação da propriedade rural da colonização de origem 
italiana e ítalo-brasileira no sul do Brasil, sobretudo em termos de implantação do conjunto, 
programa, materiais e sistemas construtivos empregados. 

Na propriedade de Seara (figura 3), deparou-se com um conjunto edificado composto por residência 
e edifícios complementares – paiol/estábulo com varanda para carreta, latrina, depósito e casa de 
banho – equilibradamente distribuídas no espaço do lote, tomando partido das visuais geradas a 
partir da topografia declivosa do sítio e seguindo sistemas construtivos semelhantes, com notável 
disparidade no porte e qualidade construtiva em favor da residência. 

Edificada na década de 1920 e originalmente coberta por tabuinhas de madeira, esta caracteriza a 
ocorrência da típica organização espacial em três pavimentos, com cobertura de inclinação elevada e 
arrematada nas extremidades por galbos de contrafeito, sendo o setor da cozinha/sala de jantar 
coberto por uma água mais baixa que o restante da cobertura da casa, ao que se soma a vedação em 
tábuas encostadas e com mata-juntas – soluções construtivas e espaciais que inevitavelmente 
remetem às tipologias e formas de organização espacial características da atividade produtiva e dos 
costumes e hábitos da sociedade rural do período da colonização de origem italiana no sul do Brasil, 
apresentadas nos estudos dos autores citados. 

Já em Lindóia do Sul (figura 4), assume maior força o vínculo entre as edificações históricas e seu 
entorno natural, caracterizado pela presença de exuberante vegetação arbórea e um lajeado de 
águas cristalinas que originalmente alimentava um moinho d’água remanescente no local e 
atualmente desativado. Construído na década de 1930 e tendo sediado a moagem de milho e trigo, 
descasque de arroz e soque de erva-mate – este se firma como a edificação de maior destaque na 
propriedade e assume valor essencial enquanto tipologia e documento histórico, se considerado a 
quase inexistência de remanescentes equivalentes no cenário regional – cuja engenhosidade das 
soluções envolvendo os mecanismos operacionais contrapõe-se à rusticidade dos sistemas 
construtivos, com o emprego de troncos rústicos e peças exclusivamente em madeira falquejada. 
Sistemas construtivos semelhantes caracterizam outra edificação da propriedade, com função de 
paiol e que em tempos remotos teve uso habitacional. 

Completa esse conjunto uma casa edificada provavelmente na década de 1960, a qual se diferencia 
pelo emprego original de tábuas encaixadas, aberturas com vidro e cobertura de menor inclinação, 
com quatro águas e revestida por telhas cerâmicas, já sem o sótão. Remete, enfim, a um período 
mais recente e de transição para a contemporaneidade, expresso pela assimilação de tradições 
construtivas luso-brasileiras, como é o caso da solução em telhados de quatro águas. 

 

                                                 
3 No caso de Lindóia do Sul, destaca-se a integração com o ensino acadêmico, mediante a participação de 
acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNOCHAPECÓ (componente curricular Técnicas 
Retrospectivas), que possibilitou o levantamento físico de um número maior de edificações. 
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Figura 3 - Levantamento físico propriedade rural em Seara – SC. Fonte: autores 

 

 
Figura 4 - Levantamento físico propriedade rural em Lindóia do Sul – SC. Fonte: autores 
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Em associação com seu contexto, tais elementos arquitetônicos remetem a um importante ciclo da 
arquitetura sul-brasileira, que, na região em questão, teve origem e alcançou a completa estagnação 
em um período aproximado de 50 anos. Ao seu caráter enquanto elementos portantes da memória 
coletiva, de cuja preservação depende a manutenção de uma série de valores da identidade cultural 
local e regional, contrapõe-se o crítico estado de degradação (sintomas evidentes de biodeterioração 
pela ação de agentes como a umidade e, também, cupins), que permite mensurar o paulatino 
processo de estagnação que este patrimônio vem sofrendo no contexto atual, em âmbito regional.  

Por sua vez, as propostas de intervenção desenvolvidas, em nível de estudo preliminar, incorporaram 
ações de conservação/reabilitação das edificações antigas ao incremento de espaços e atividades 
com foco na valorização da memória do trabalho, do patrimônio natural e do cooperativismo de base 
familiar vinculado à pequena propriedade rural, alicerçado em princípios de sustentabilidade 
econômica, cultural, social e ambiental e resgatando o turismo enquanto elemento de promoção do 
desenvolvimento econômico, integrado à conservação do patrimônio natural e cultural associado à 
pequena propriedade rural. 

Neste sentido, a abordagem aproxima-se de princípios que caracterizam a prática dos 
ecomuseus/museus comunitários, compreendida a partir de Scheiner (2012, p. 24-25) enquanto 
alternativa à museologia tradicional e fundamentada na musealização de um território e na relação 
deste com o meio ambiente integral e as comunidades que ali conviveram e/ou convivem – opção 
para a ressignificação de comunidades que buscam valorizar e dinamizar suas relações com o espaço, 
o tempo e o patrimônio, em âmbito local. Como discorre Hugues de Varine, 

O Novo Museu é diferente do museu tradicional na ênfase dada ao território (meio 
ambiente ou sítio), em vez de enfatizar o prédio institucional em si; no patrimônio, em vez 
da coleção; na comunidade, em vez dos visitantes. Em todo caso, é o território que define e 
comumente nomeia o museu, mais do que o rótulo de “Ecomuseu”. Não pode haver um 
modelo para este Novo Museu (ou Ecomuseu). Ele é um estado mental e uma forma de 
aproximação que acarreta um processo construtivo enraizado no território (DE VARINE, 
1985 apud SOARES, 2006, p. 7). 

Os programas de usos previstos, em resposta às demandas apresentadas, concentraram-se em 
atividades de degustação/venda de produtos coloniais provenientes de cooperativas de pequeno porte 
– às quais os empreendedores encontravam-se filiados; lugares de memória com acervos documentais, 
iconográficos, de objetos e equipamentos vinculados à moradia e à atividade produtiva característica 
desses sítios, bem como observação de processos produtivos (moinho), além da estruturação 
paisagística dos espaços livres – circulação, descanso, lazer e contemplação da paisagem. 

Junto ao patrimônio edificado, apresentaram-se ações de conservação e reabilitação de usos 
pautadas pelo respeito à essência do bem histórico, sobretudo no que tange à inserção de novos 
elementos. Buscou-se, de modo geral, promover a acessibilidade e dar visibilidade e protagonismo às 
edificações antigas, ao que também concorreu o planejamento paisagístico, que teve como 
referência conceitual os típicos jardins cultivados pelos primeiros colonizadores da região, tendo-se 
valorizado elementos externos recorrentes, como poços tubulares e forno à lenha. 

Nas novas edificações projetadas, anexas ou não às edificações históricas, enfatizou-se o uso de 
materiais, técnicas e processos construtivos disponíveis no meio, como pedra, terra e madeira, a 
partir da bioconstrução: tecnologia de baixo custo e impacto ambiental que remete a fatores que 
constituíram a base da produção arquitetônica vernacular da colonização regional – como a 
autoconstrução, a qualidade construtiva e o emprego de materiais locais – e assume caráter de 
tecnologia social, pela possibilidade de empoderamento por parte das populações envolvidas. 
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Em Seara, no empreendimento denominado “Chalé Belvedere” (figura 5 - 1), destaca-se a proposta de 
reabilitação da casa antiga, inserindo-a em um sistema de espaços livres de conexão entre as 
edificações e atrativos da propriedade, tendo-se previsto em seu setor residencial espaços de 
alimentação de um restaurante familiar a ser constituído no local e, no pavimento inferior, espaços de 
venda de produtos da agroindústria familiar; bem como projetado uma edificação anexa, com cantina e 
setores de serviço do restaurante, integrada à casa através de decks e pergolados de madeira. 

Já em Lindóia do Sul, no “Moinho Maria Guinther” (figura 5 - 2), inseriram-se as edificações históricas 
em um sistema de espaços com atividades complementares entre si, como áreas de camping, 
alimentação, contemplação e banho, tendo o setor das edificações antigas sido destinado à 
promoção da memória do trabalho, com espaços e usos voltados à incursão dos visitantes no 
processo produtivo, a partir do contato com itens de acervo museológico e a visitação do moinho 
propriamente dito. O mesmo tornaria a ser operante, a partir de ações de conservação e 
reconstituição de componentes como eixos, polias, roda d’água e canaleta de abastecimento, com 
foco na moagem de milho do tipo crioulo/orgânico (cultivar bastante presente na história da 
produção agrícola desses assentamentos), soque de erva-mate e venda de derivados, tendo sua 
função ressignificada enquanto protagonista do sítio, espaço de promoção do saber-fazer e de 
importante potencial pedagógico. 

No paiol existente nessa propriedade, previu-se um museu de ferramentas diversas relacionadas 
tanto ao cultivo dos produtos processados no moinho – de tração manual/animal, em boa parte já 
existentes no local – bem como de outras utilizadas no corte e beneficiamento da madeira 
empregada na construção das edificações, com vistas a promover a incursão dos visitantes e o 
fortalecimento dos vínculos memoriais da própria comunidade local em relação a uma série de 
equipamentos e processos que seguem sob risco de esquecimento pelas gerações atuais, em face à 
crescente modernização e difusão de novas tecnologias. Já na casa, propuseram-se espaços 
ambientados por móveis de época e destinados à projeção de vídeos, acervos iconográficos e 
interativos que tratem da história dos moinhos na cidade e complementem o caráter educativo 
previsto nos demais espaços, tendo-se previsto ainda nova edificação anexa a esta, parcialmente 
enterrada no terreno e com espaço de café e sanitários de apoio, em franco diálogo com as 
edificações do entorno. 

Também nesta propriedade, há que se destacar a articulação concebida entre o empreendimento e 
um estabelecimento intermunicipal de serviço socioassistencial situado no entorno próximo e que 
atende menores em situação de risco de três municípios dessa região, no sentido de viabilizar, a 
partir de capacitações, sua inserção na prestação de serviços ao empreendimento, promovendo 
assim sua inserção social e a formação de mão de obra. 
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Figura 5 - Propostas de intervenção em Seara (1) e  Lindóia do Sul (2). Fonte: autores 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaca-se, nesta experiência, o importante papel desempenhado pela universidade na promoção do 
reconhecimento e preservação do patrimônio cultural edificado remanescente da colonização regional. 
Suas contribuições possibilitaram o registro e a reflexão acerca de conjuntos edificados em completo 
estado de desproteção, frente a um cenário marcado pela perda de vínculos culturais e a recorrente 
inexistência de ações estruturadas com vistas ao reconhecimento e salvaguarda desses elementos, tanto 
em nível municipal como no âmbito de instituições de pesquisa na área de patrimônio cultural da região. 

A viabilização das propostas de intervenção apresentadas tem se mostrado possível mediante parcerias 
público-privadas, envolvendo os empreendedores, cooperativas e municipalidades, em um arranjo onde 
o poder público insere-se como agente facilitador, atuando na divulgação, captação de recursos e 
construção de parcerias.  Isso tem caracterizado a continuidade das ações em Lindóia do Sul, onde 
também assumem relevo iniciativas de cooperação e transferência tecnológica estabelecidas entre a 
municipalidade e entidades da região da Emília-Romana – Itália, orientadas a impulsionar o 
desenvolvimento local a partir da valorização cultural e econômica dos pequenos empreendimentos da 
agricultura familiar do município, mediante o incentivo ao empreendedorismo e inovação. 

Diante disso, abrem-se perspectivas concretas para a transformação das realidades expostas, no 
sentido da promoção de um desenvolvimento regional mais sustentável, calcado na valorização das 
pequenas propriedades rurais estruturadas por processos produtivos menos impactantes e inseridas 
na lógica cooperativista, tendo como elemento dinamizador o turismo com foco na preservação do 
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patrimônio edificado e fortalecimento das identidades locais – ao que contribuem as reflexões 
pertinentes à prática dos ecomuseus – alternativa que se revela importante em se tratando do 
incentivo à permanência do homem no campo, com maior qualidade de vida e a partir de novas 
perspectivas econômicas, tendo preservadas suas raízes culturais, seriamente ameaçadas na 
conjuntura atual. 

Enfim, a apropriação dos produtos desse estudo pelos agentes envolvidos no processo – 
comunidade, incubadora, poder público e Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) – permite 
que estes se comportem como elementos multiplicadores e pode inspirar novas iniciativas. Mais do 
que apontar caminhos para a transformação das realidades apresentadas, esta iniciativa também 
retrata uma possibilidade factível de intervenção da universidade, em seu compromisso com a 
promoção do desenvolvimento regional sustentável, amparado na conservação e valorização do 
patrimônio e da cultura regional. 
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O patrimônio industrial constituído pelos remanescentes das indústrias de extração e 
beneficiamento de minérios e pedras no circuito paulista Perus-Cajamar e Caieiras está 
desaparecendo. Esta região constituiu entre o final do século XIX e meados do século XX 
um importante polo de trabalho ligado à produção de cimento e cal. O cimento produzido 
pela Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus - CBCPP, empresa que distribuiu 
suas instalações entre Perus e Cajamar, subsidiou grande parte das construções brasileiras 
que eclodiram a partir dos anos 1930. A cal produzida nos fornos de Cajamar, 
posteriormente incorporados à CBCPP, e nos fornos de Caieiras, mais tarde integrados à 
empresa Companhia Melhoramentos de São Paulo – CMSP, foi especialmente utilizada em 
obras de melhorias da capital paulista. Perus e Cajamar formaram um complexo industrial 
interligado no qual, de um lado, ocorria a exploração de pedras e minérios e, de outro, 
próximo à ferrovia São Paulo Railway, a fabricação de cimento. A unificação destas duas 
extremidades dava-se por uma pequena estrada de ferro: a Perus-Pirapora. A produção de 
Caieiras tornou-se diversificada com a fabricação de artefatos cerâmicos e papeis. Ao 
redor das unidades produtivas das duas empresas emergiram núcleos fabris dotados de 
infraestrutura que abrangia moradias operárias e edifícios de uso coletivo ligados ao lazer, 
educação e saúde dos moradores. Constatamos em nossas pesquisas que tais 
empreendimentos estão em processo contínuo de degradação e demolição. No caso das 
instalações de Perus, o tombamento em esfera estadual da Perus-Pirapora e municipal da 
Fábrica e Vila operária não impediram a interrupção deste processo. Em Caieiras, a 
ausência de mecanismos eficazes para a preservação dos remanescentes também 
contribuiu para a progressiva demolição do conjunto. Este artigo pretende abordar a 
vulnerabilidade destes remanescentes e sua representação como ícones do patrimônio 
industrial paulista. 

 PALAVRAS CHAVE: Cajamar; Caieiras; Perus; Assentamento Operário; Patrimônio 
Industrial 

1. INTRODUÇÃO 

A preservação das instalações industriais ligadas à extração e beneficiamento de minérios e pedras 
que deram força ao desenvolvimento da região de Cajamar, Caieiras e Perus foi e continua a ser 
objeto de longos debates. 

As instalações industriais destes pólos de trabalho que representam parte da história tecnológica e 
industrial paulista e são testemunhos dos modos de produção e do viver operário ocupam também a 
posição central em debates acerca de sua utilização diante das contínuas valorizações imobiliárias 
atribuídas às suas localizações.  

mailto:vanice@sc.usp.br
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O desafio maior para assegurar a preservação de tais remanescentes parece-nos estar fundamentado 
na questão da propriedade e na valorização imobiliária que cercam os sítios em que estão 
implantados. Assim, é frequente a apresentação de propostas para utilização destas áreas que levam 
em consideração seu potencial lucrativo e físico para acolher empreendimentos de grande porte. 

Embora constituídos por empresas diferentes – Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus e 
Companhia Melhoramentos de São Paulo – os remanescentes industriais em questão reúnem-se 
neste artigo por duas razões. A primeira é porque possuem um conjunto de instalações industriais 
representativos da era industrial paulista e, especificamente no caso de Perus e Cajamar, também 
representativo da luta operária. A segunda é porque formam um complexo, detentor de grandes 
áreas livres ou grandes estruturas fabris, localizado em áreas de grande carência de investimentos 
culturais. 

Propomos neste artigo abordar sua historiografia e a trajetória para a preservação de seus 
remanescentes e ainda o papel que os mesmos possuem como representantes de um patrimônio 
histórico e cultural e da luta pela apropriação das cidades. 

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DA CBCPP E CIA 
MELHORAMENTOS 

2.1. Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus 

O complexo formado pelas instalações da Companhia Brasileiro de Cimento Portland Perus abrangia 
as atividades ligadas não apenas à fabricação do cimento, atividades estas que compreendiam além 
do processamento do produto, também a seleção de pedras, ensacamento e transporte do material, 
como também a fabricação de cal e todas as atividades relacionadas à mineração de pedras britas e 
calcárias. 

Distribuídas em duas localidades atualmente denominadas Perus (bairro do município de São Paulo) 
e Cajamar (município da Região Metropolitana de São Paulo), as atividades do complexo, embora 
fossem complementares e integrantes de um processo único que objetivava a produção do cimento, 
estavam organizadas de forma independente nos dois municípios. Quando a instalação da fábrica de 
cimento se deu em Perus já estavam em funcionamento tanto as atividades de extração mineral e 
produção de cal em Cajamar, quanto a estrada de ferro que fazia a conexão entre os dois locais para 
promover o escoamento da produção das pedreiras até a estação ferroviária de Perus. Pode-se dizer 
que a produção de cimento foi a terceira etapa de um empreendimento grandioso que incorporou 
inicialmente as já existentes fábricas de cal e mineração locais, a estrada de ferro que conectava as 
duas localidades e por fim, culminou com a instalação e inauguração da fábrica de cimento às 
margens da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. 

O calcário era explorado e beneficiado nas pedreiras de Cajamar, no bairro Gato Preto desde 1908, 
administrado pela família Beneduce. Mais tarde, deu-se início também a extração de pedra brita, no 
bairro de Água Fria. Durante a década de 1910 os empresários Sylvio de Campos, Clemente Neidhart 
e Mário W. Tibiriçá, juntamente com os Beneduce, decidiram criar uma empresa mista para explorar 
a cal produzida no Gato Preto e transportar a produção até a estação “Os Perus”, da São Paulo 
Railway. Após a concessão do governo dada aos empresários, foi organizada a Companhia Industrial 
e de Estrada de Ferro Perus Pirapora (CIEFPP), posteriormente denominada Estrada de Ferro Perus 
Pirapora (EFPP) que começou a operar em 1914, mesmo ano em que entraram em atividade sete 
fornos de Cal em Gato Preto (Siqueira, 2001). 
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Em um período de aproximadamente três anos (1911-1914) os trilhos da pequena estrada de ferro, 
com apenas 60 cm de bitola e extensão com cerca de 20 quilômetros, foram implantados ao longo 
do Rio Juquery e do córrego Ajuá. A estrada que deveria sair de Perus e chegar à Pirapora foi 
construída em etapas e desviou, definitivamente, de seu percurso original chegando às Pedreiras de 
Gato Preto. Após o desmembramento da CIEFPP em duas empresas distintas, uma voltada à 
exploração de calcário e outra à exploração da ferrovia, a estrada de ferro passou a ser denominada 
de Estrada de Ferro Perus Pirapora (EFPP) (FERREIRA, 2008). 

  

Figura 1 - Caieiras em Gato Preto, exploradas pela 
família Beneduce, início do século XX 

Figura 2 - Caieiras em Gato Preto, hoje 

 

Figura 3 - Fábrica de Cimento Perus inativa, década de 2000 
Fonte: Acervo da autora 

Com a inauguração da fábrica de cimento ligada a empresários canadenses, em 1926, a região 
ganhou grande movimentação e visibilidade. O cenário local, além da agitação gerada pela 
exploração das pedreiras de Cajamar, até aquele momento era composto por fartos recursos 
naturais, fazendas, florestas de eucaliptos pertencentes à vizinha Companhia Melhoramentos e 
grandes quantidades de terra, sem que se tivesse muitas edificações no local. (FERREIRA, 2008). 
Assim como a exploração das pedreiras alterava significativamente a paisagem em Cajamar, o 
impacto gerado em Perus com a chegada da fábrica também foi grande. Logo nos primeiros anos de 
funcionamento, o cimento que era espargido pelas chaminés da fábrica se tornou sinônimo de 
incômodo para a pequena vizinhança. 

Alguns autores alegam que as pressões exercidas sobre os descendentes e os próprios estrangeiros 
vindos dos países do chamado “Eixo” durante os anos da II Guerra Mundial, motivaram a família 
italiana Beneduce a vender, por volta do ano de 1939, suas ações ao grupo canadense. Segundo 
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Ferreira (2008), apenas neste momento a fábrica passou a chamar-se The Brazilian Portland Cement 
Company, BPCC. As locomotivas dos Beneduce que faziam o transporte dos minérios até os fornos de 
sua propriedade foram vendidas à EFPP, ampliando seu patrimônio. Segundo o autor, também Sylvio 
de Campos vendeu sua cota na estrada de ferro que foi adquirida pela família Abdalla.  As pressões 
do Estado Novo e o controle do governo perante os preços do cimento motivaram os 
empreendedores estrangeiros a colocar a empresa à venda e, em 1951, José João Abdalla passou a 
ser o seu novo proprietário. A família Abdalla tornou-se, então, proprietária de um vasto patrimônio 
compreendido pela Fábrica de cimento, pedreiras, vilas operárias, Sítio Santa Fé de reflorestamento 
e cerca de 60% das terras de Cajamar. Além de conter cerca de 400 moradias, as vilas operárias de 
Perus e Cajamar contavam com edifícios de uso coletivo tais como escola, assistência médica, 
armazéns, igrejas. 

Durante a gestão Abdalla, deu-se início a uma nova fase da CBCP, marcada por grandes movimentos 
operários. A novidade mais contundente desta gestão foi a instalação de um quarto forno 
responsável pelo aumento significativo na produção anual sem que houvesse uma similar melhoria 
de equipamentos. Esta postura acabou levando ao fim os turnos normais de parada para 
manutenção preventiva do maquinário, acarretando extrema sobrecarga. Os relatos feitos em 
Siqueira (2001) evidenciam que a administração Abdalla era displicente em muitos aspectos 
relacionados aos limites, zelo e segurança do trabalho e do trabalhador. Esta situação deu início a um 
longo período de greves do setor cimenteiro ocorrido a partir de 1958. A partir de então, a empresa 
entrou em declínio. Com dívidas, incluindo trabalhistas e fiscais, a fábrica, a ferrovia e a mineração 
sofreram intervenção e confisco federal entre os anos de 1973 e 1974.  No início da década de 1980 
os bens da fábrica, ferrovia e pedreira foram colocados à venda por licitação pública e, adquiridos 
novamente pela mesma família, então representada por Antonio João Abdalla Filho. Na retomada, o 
forno 4, considerado o maior poluidor local, foi desativado em conseqüência dos movimentos dos 
moradores de Perus, iniciados ainda no início da década de 1970. Após a desativação da estrada de 
ferro e das minas de calcário, a fábrica limitou-se apenas à moagem de clinquer produzido em outra 
fábrica e em 1987, encerrou definitivamente as atividades. 

O encerramento das atividades da empresa não pôs fim à luta dos trabalhadores pela 
desapropriação da “Perus” e a expectativa de vê-la restaurada e transformada em centro de cultura 
operária, não apenas devido aos vínculos afetivos existentes, mas também como uma compensação 
ao longo período de exposição da população à poluição ambiental por ela causada. 

2.2. Companhia Melhoramentos 

A origem das instalações industriais da Companhia Melhoramentos está vinculada às atividades da 
Fazenda Industrial Cayeiras, de propriedade do Coronel Antonio Proost Rodovalho, ligadas à 
produção de insumos da construção civil. As atividades tiveram início, aproximadamente, no ano de 
1877, com a instalação de dois fornos de barranco para a produção de cal às margens da linha férrea 
da São Paulo Railway que atravessava a região. A fazenda foi transformada, em 1890, em Companhia 
Melhoramentos de São Paulo, quando já produzia além da cal, papéis e também produtos cerâmicos 
que eram ofertados ao mercado paulistano. Neste período, a estrutura de grandes proporções do 
núcleo fabril construído ao redor das fábricas para fixação dos funcionários no local já despontava 
com significativos números de edificações tanto industriais, quanto residenciais e de uso coletivo. 

Posteriormente, quando se deu início à década de 1920, já sem a participação de Rodovalho em sua 
direção, a firma foi incorporada à firma Weiszflog Irmãos, de propriedade dos irmãos alemães Alfried 
e Walther Weiszflog que já atuavam no campo das artes gráficas e da produção de artefatos de 
papel, passando a se chamar Companhia Melhoramentos de São Paulo – Weiszflog Irmãos. A partir 
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desta incorporação, a empresa alavancou o crescimento e seu núcleo fabril já mostrava porte 
suntuoso e tomava dimensões surpreendentes, conforme demonstrava o relato: 

Possue Cayeiras 650 casas, para operários e administração; 4000 alqueires de terra, 
quasi todos plantados de especies vegetaes proprias para a industria do papel, como 
sejam eucalyptos, cruptomea japonica, casuarinas, etc; linha férrea na extensão de 30 
kilometros corta a propriedade em diversas direcções; possue 7 escolas com media de 
frequencia de 40 alumnos e um grupo de 100 escoteiros, filiados á Associação 
Brasileira de Escoteiros; 1500 operarios e suas familias; pharmacia; templo religioso, 
theatro, hospital em construção, associações recreativas e desportivas, jornal 
publicado por auxiliares da Companhia, etc. (A MARCA D´ÁGUA NO PAPEL DE 
IMPRENSA E A INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL s.d., p.38 apud CORREIA, 1998, p.94-
95). 

A partir da década de 1930, Caieiras passou por ampliação e renovação de suas vilas. Pode-se dizer 
que o núcleo fabril de Caieiras chegou ao início de 1950 estruturado em três comunidades principais 
– Cayeiras/Cerâmica, Fábrica de Papel e Monjolinho – que, conforme os estudos de Jeronymo (2011) 
se desdobravam em mais de 30 pequenas vilas que, em 1960, acomodavam cerca de 10.000 pessoas. 

Em termos de instalações industriais, haviam sido construídos no Monjolinho nove fornos de cal e 
olarias no bairro da Cerâmica. No Bairro da Fábrica, foi construído um edifício de linhas clássicas, em 
alvenaria de pedra, que a partir da década de 1930 foi modificado, ampliado e modernizado para 
receber novos equipamentos do ramo papeleiro. 

O crescimento do núcleo fabril de Caieiras foi estabilizado até o final da década de 1950. O 
surgimento de povoamentos durante a década de 1930 fora dos domínios da empresa, quando a 
forma de gestão sobre operariado começou, gradativamente, a se modificar por influência das 
inovações legislativas relacionadas às relações trabalhistas, deu força à desocupação das áreas 
internas ocupadas pelos trabalhadores. Tal situação foi acelerada após a década de 1960 e bastante 
intensificada durante a década de 1980, auge do desmonte do núcleo fabril ao mesmo tempo em 
que a Companhia começava a trabalhar com urbanização de áreas fora dos domínios fabris, 
incentivando seus trabalhadores à construírem suas casas nos novos loteamentos. 

  

Figura 4 - Remanescentes dos fornos de cal da Companhia 
Melhoramentos, 2005 

Figura 5 - Modelos de casas sumariamente demolidas na 
Companhia Melhoramentos, 2005 

As ações de demolições dentro do núcleo estavam voltadas, em maior número, aos locais de vivência 
operária fora dos locais de trabalho, ou seja, residências e áreas de lazer. Entretanto, quando as 
primeiras ações ligadas à preservação deste patrimônio industrial foram tomadas, a partir da década 
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de 1990, havia ainda número significativo de remanescentes que, com o passar do tempo, foram 
desaparecendo do cenário caieirense. 

3. INICIATIVAS EM DEFESA DO PATRIMÔNIO REMANESCENTES 

3.1 A preservação dos remanescentes da CBCPP 

As ações ligadas à preservação dos remanescentes da CBCPP foram permeadas de lutas e tensões 
iniciadas na década de 1980.  Os bens da Companhia tiveram abertura de estudos para tombamento 
na esfera Municipal, Estadual e Federal, tendo sido concretizado, após inúmeras dificuldades 
travadas entre os Conselhos e os proprietários, o tombamento no âmbito Municipal (na cidade de 
São Paulo) e Estadual de parte do que foi a estrutura total da empresa nos dois municípios. 

A primeira solicitação ocorreu no Condephaat, em 1980, em defesa da preservação dos 
remanescentes da EFPP, representada pelo acervo constituído por material rodante, linha férrea e 
instalações. O longo processo, que levou cerca de cinco anos para conseguir finalizar a aprovação no 
Conselho e cerca de vinte contados a partir da solicitação de tombamento até a complementação de 
sua regulamentação, enfrentou diversos obstáculos para que, enfim, fosse efetivado. Tombava-se a 
EFPP pelo valor histórico a ela atribuído, pelas peculiaridades do acervo constituído não apenas a 
partir de seu conjunto original, mas também a partir da aquisição de equipamentos e peças de outras 
ferrovias semelhantes que entravam em desuso, configurando em si um acervo diversificado e 
concentrado. Além disso, tombava-se a EFPP devido à sua condição de “última do gênero” no país, 
não havendo outra com características idênticas. Entretanto, os confiscos e licitações ocorridos 
durante a crise da empresa e devido aos débitos que esta possuía com o governo e com os 
trabalhadores, compuseram parte dos problemas enfrentados neste tombamento. Enquanto todas 
as questões de ordem legal aguardavam soluções possíveis para a continuidade do processo de 
tombamento, o que se via na prática era a deterioração dos trilhos e do material rodante, seu 
desmonte, sua dilapidação, remoção e destruição. Quando, no ano 2000, finalmente foi publicada a 
Resolução complementar ao tombamento original do acervo, as alterações constantes no texto de 
descrição do bem tombado acabaram por refletir em irreparáveis perdas para o patrimônio industrial 
paulista. 

Enquanto trabalhava-se no Condephaat para regulamentar o tombamento, dava-se, em 1989, a 
abertura do processo no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo, o Conpresp, para tombar a Fábrica e a Vila Triângulo, que foi 
efetivado em 1992 e revisado em 2004. Tal processo, embora tivesse iniciado após a efetivação do 
tombamento da EFPP, e a princípio teria parte da problemática já resolvida pelo processo anterior, 
não ficou isento de enfrentar também inúmeros obstáculos para que fosse finalizado e da mesma 
forma, ver o desaparecimento gradativo de seu objeto de estudo. 

De forma geral e bastante resumida, condição que se impõe devido aos limites permitidos para a 
elaboração do presente artigo, os obstáculos estavam pautados, sobretudo, na postura defensiva 
adotada pelos proprietários durante a tramitação dos processos em relação ao direito de 
propriedade, à utilização futura ligada à cultura e ao turismo que se propunha para os bens em 
estudo e aos investimentos necessários e cabíveis ao proprietário para a conservação dos bens. 
Temerosos por terem que arcar com a preservação e conservação da área sem expectativa de 
funcionamento industrial da fábrica e da estrada de ferro que se encontravam paralisadas devido aos 
problemas que vinham enfrentando, inclusive em relação à luta operária pela desapropriação da 
Fábrica e instalações, os proprietários mostraram ao longo do processo visíveis desinteresses em 
manter e preservar os bens, impondo obstáculos para que outros o fizessem. 
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Proporcionalmente compatíveis aos empecilhos enfrentados durante os processos de tombamentos, 
dois outros elementos foram marcantes nos processos de tombamento. O primeiro foi a participação 
popular, representada, a princípio, pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF, que 
acompanhou e subsidiou as equipes técnicas dos Conselhos no que fosse necessário, considerando 
as dificuldades encontradas devido à especificidade do assunto. Posteriormente, a causa ganhou 
maior adesão com movimentos populares que apoiavam a preservação e utilização cultural e 
turística dos remanescentes da “Perus” e endossavam ainda mais os interesses da coletividade. O 
segundo caracterizava-se pela a dedicação pessoal dos técnicos dos Conselhos envolvidos na luta 
pela preservação de tais remanescentes. Viu-se, sobretudo nas vistorias para reconhecimento da 
área e da problemática que envolvia a questão do tombamento e no trabalho de proposta inicial 
para efetivação de sua regulamentação, esforços imensuráveis. Preservar os bens da “Perus” e dar a 
eles usos culturais, significava, naquele momento, reconhecer o direito à memória e à cultura, 
compatíveis com a Cidadania Cultural preconizada por Chauí (1992) e que foram também fortes 
preceitos a serem seguidos pelos Conselhos durante os anos de redemocratização do país. 

Entretanto, as pressões políticas e os entraves legislativos somados à valorização imobiliária aplicada 
às áreas das extremidades da EFPP, em Gato Preto e Perus, conduziram à exclusão, na 
regulamentação de seu tombamento, de trechos significativos e que teve como consequência, 
demolições sumárias. De um lado, em Gato Preto, viu-se entre 2013 e 2014 a demolição do grande 
forno de cal (em destaque nas figuras 1 e 2) e de todo o conjunto formado ao seu redor, com casas e 
oficinas. E em Perus, a luta pela desapropriação da fábrica e das edificações de seu entorno, ligadas, 
sobretudo ao convívio dos operários, continua incessante enquanto a deterioração assola as 
instalações. 

3.2. As tentativas de preservar o patrimônio industrial em Caieiras 

As primeiras ações públicas em defesa do patrimônio industrial em Caieiras foram observadas pela 
disposição da Lei Orgânica do Município, em 1990. Designava-se ao município, por meio do artigo 
184 desta lei, a proteção às obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Estabelecia-se parte do 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Caieiras os edifícios dos fornos de cal, da Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, do armazém, do almoxarifado e dava-se ao Poder Executivo Municipal, o 
ofício de solicitar seus tombamentos ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico - Condephaat. 

Não havia ainda referências às edificações residenciais que continuaram em processo contínuo de 
demolição. A partir de então, o Departamento Municipal de Cultura deu início no Conselho Estadual 
aos pedidos de tombamento do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal. Ao contrário do que se 
esperava, em 2007, o Condephaat indeferiu os pedidos de tombamento argumentando que tais bens 
não eram representativos do patrimônio estadual, cabendo ao município fazer o seu próprio 
tombamento. 

Enquanto aguardava-se a análise da solicitação no Conselho Estadual, a Lei Municipal passou por 
algumas modificações e aperfeiçoamentos, incluindo em seu conteúdo um maior detalhamento 
daquilo que pretendia preservar como patrimônio histórico e cultural. Entre a publicação da Lei 
Orgânica de 1990 e a Lei 4160/08 que dispunha sobre o Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo no Município de Caieiras, observou-se um avanço em relação ao reconhecimento do 
patrimônio representativo do município. Passava-se a incluir além daqueles já descritos 
originalmente na Lei Orgânica, outros elementos ligados à vivência operária, tais como casas, 
galpões, pontes, fábricas localizadas na propriedade da Companhia Melhoramentos ou de seu 
sucessor. 
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Contudo, na prática, as ações municipais não foram eficazes para impedir que quase todas as casas e 
edifícios ligados à vivência dos operários localizados na propriedade da Companhia Melhoramentos 
ou em áreas já repassadas a outros proprietários continuassem em processo de demolição até quase 
a sua totalidade. Foram excluídos das demolições poucos edifícios localizados nas proximidades da 
estação ferroviária, como exemplo o armazém, a escola e o almoxarifado, duas igrejas, os fornos 
remanescentes. As demolições foram ainda mais intensificadas quando se deu início ao processo de 
fragmentação patrimonial, com a venda da fábrica para grupos estrangeiros e das terras livres para 
construtoras. A valorização imobiliária que afetava diretamente a área da Companhia foi avivada 
após a conclusão das obras de melhorias de acesso representadas pela abertura do Rodoanel, em 
2004, ampliação das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, a partir de 2009. Além disso, projetos de 
grande porte propostos e aprovados recentemente para as terras localizadas entre Caieiras e 
Cajamar, como o Novo Aeroporto de São Paulo, o Nasp, autorizado recentemente pelo Governo 
Federal e as obras do Governo do Estado para a execução de um viaduto para transposição da linha 
férrea que emergiu com sua bruta estrutura em concreto quase que de dentro da tombada estação 
ferroviária de Caieiras, mostram que as instalações remanescentes do período de industrialização 
estão expostas às vulnerabilidades ainda maiores. 

4. CONCLUSÃO 

A problemática que envolve as questões relacionadas à preservação do patrimônio industrial parece 
estar longe de ter um fim. Os conflitos que cercam o tema da preservação do patrimônio histórico e, 
especialmente do patrimônio industrial são inúmeros e envolvem interesses e agentes diversos. 

Nos casos abordados, observam-se, de um lado, os proprietários com suas limitações, interesses e 
planos que julgam ser mais adequados ou vantajosos para o local. De outro, os interesses da 
coletividade, seus vínculos afetivos e sua luta pela preservação dos testemunhos de sua história, 
fazendo uso do que Benjamin (2010) chamou de escovar a história a contrapelo, ou seja, a história e 
a preservação a partir do ponto de vista dos vencidos. 

De acordo com Kühl (1998), as instalações industriais que antes se davam em locais afastados, longe 
de centros urbanos, transformaram-se com o passar do tempo em áreas centrais de grande valor 
imobiliário. Conforme Correia (1998), muitas cidades nasceram em função de suas originais 
instalações industriais - caso de Cajamar e Caieiras - e ao redor delas edificaram sua urbe, fenômeno 
que contribuiu, entre outros, com a valorização das terras antes desprezadas. 

Nessa conjuntura, as experiências de preservação dos remanescentes mostradas neste artigo, 
afirmam as colocações de Magaldi (1992) acerca das representações do patrimônio ambiental 
urbano e de sua preservação. Ao mesmo tempo em que o patrimônio ambiental urbano pode ser 
considerado a concretização das relações sociais que interagem no espaço da cidade e se 
caracterizam como elementos de identidade de determinados grupos, a preservação de seus 
remanescentes passa a ser entendida como parte de uma luta, representada, sobretudo, pela 
apropriação da cidade. Objetivam-se, neste processo, resguardar os significados culturais como 
testemunhos de seus modos de vida e das suas experiências. Este pensamento complementa ainda o 
entendimento da problemática urbana colocada pela autora, como parte de um amplo contexto de 
permanentes transformações, onde a cidade possui o mesmo caráter de mobilidade pertencente às 
relações sociais (MAGALDI, 1992). 

Assim, insere-se também como fator agravante dos conflitos gerados em torno das estruturas fabris, 
não apenas a ideia de utilização do solo como estratégia para a garantia de lucros, como também o 
fato já enraizado na cultura brasileira de entender a ideia de “progresso e modernidade” atrelada às 
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construções e reconstruções. Tais idéias levaram muitas cidades brasileiras a uma ordenada 
destruição dos testemunhos do passado, sem que se ponderasse o equilíbrio entre a postura da 
preservação e das novas construções. 

Na tentativa de intermediar os lados antagônicos observados nos processos de tombamentos, os 
órgãos de preservação se colocaram expostos às suas próprias fragilidades e limitações. Vê-se 
também, em muitos casos, o próprio poder público reagindo, conforme coloca Magaldi (1992), 
negativamente à efetivação de um tombamento. Em nome dos princípios sanitários, estéticos ou 
funcionais, sob a designação de processo de “modernização” e “renovação urbana” o patrimônio 
edificado nas cidades vai sofrendo as intervenções, agressões e dilapidações até que se perca 
totalmente sua referência como testemunho de um conjunto. 

Em Caieiras, Cajamar e Perus viram-se, desde a década de 1980, quando começaram as primeiras 
ações em defesa da preservação do acervo da EFPP, várias atitudes descompassadas da contribuição 
para a efetiva preservação do patrimônio. Fossem pelo desinteresse dos proprietários, pelas 
demolições sistemáticas, ou ainda por intervenções bem intencionadas, mas sem a devida atenção 
com os cuidados necessários para a preservação, como por exemplo, as obras públicas de melhorias 
do sistema viário, o que se conseguiu para o patrimônio em questão foi a sua dilapidação e 
descaracterização. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX Argentina busca insertarse en el sistema 
económico mundial mediante la integración con Europa. Los puertos y el ferrocarril 
aparecieron como dispositivos unificadores de espacios productores y consumidores. 
Con la llegada del ferrocarril a Argentina en 1857, se impulsa un proceso de 
consolidación territorial del país. En este contexto, las provincias debieron adaptarse a 
las condiciones que imponía el mercado internacional. La llegada a Mendoza en 1885 del 
Ferrocarril Andino, luego Ferrocarril San Martín (trocha ancha), proveniente de Buenos 
Aires y posteriormente la habilitación del Ferrocarril Trasandino, luego Ferrocarril 
Belgrano (trocha angosta) en 1910 vinculando los puertos del Pacífico y del Atlántico, 
transformaron los territorios de Mendoza. Este trabajo forma parte de un programa de 
investigación financiado por la Universidad de Mendoza y hace foco en una porción de 
territorio como es el distrito Industrial de Luján de Cuyo, antiguo distrito de Blanco 
Encalada. En este enclave fueron protagonistas las estaciones ferroviarias, tanto del 
ramal del San Martín como del Belgrano. Desde estaciones como la de Blanco Encalada, 
por ejemplo, se sirvieron industrias extractivas, como la de Industria Siderúrgica Grassi 
S.A. y también exportadores ganaderos. Surgieron además desvíos industriales como el 
que utilizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales para transportar los productos de la 
destilería de Mendoza hacia el mercado nacional. La metodología empleada sirvió para 
un abordaje múltiple en la interpretación de las diversas huellas productivas y 
ferroviarias que se interrelacionan al norte y sur del río Mendoza. El objetivo de este 
trabajo es aportar lineamientos al ordenamiento territorial más sostenible, en relación a 
la valorización y conservación de los sitios industriales. En este sentido se sostiene que a 
partir del análisis de la construcción del territorio, es posible identificar las huellas 
productivas industriales y ferroviarias cargadas de valores espaciales, simbólicos, 
económicos y arquitectónicos. 

 PALAVRAS CHAVE: Mendoza; Industria; Ferrocarril; Patrimonio; Ordenamiento Territorial 

1. INTRODUCCION 

Este trabajo forma parte del programa de investigación “Patrimonio Industrial en Mendoza. 
Territorio, Arquitectura y Musealización. Huellas productivas, ferroviarias e hidroeléctricas (1900 – 
1950) seleccionado en la Convocatoria 2013-2015 de Programa de Investigación de la FAUD  
(Universidad de Mendoza). El equipo de trabajo está conformado por docentes e investigadores de 
las áreas de Historia y Arquitectura de la carrera. El presente artículo hace foco en una porción de 
territorio como es el distrito Industrial de Luján de Cuyo, antiguo distrito de Blanco Encalada, en la 
provincia de Mendoza en Argentina. 

mailto:graciela.moretti@um.edu.ar,
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En este enclave fueron protagonistas dos redes ferroviarias que estructuraron el territorio definiendo 
paisajes culturales y económicos de gran relevancia a nivel internacional. Se trató del Ferrocarril 
Trasandino (luego F.C. del Estado y posteriormente F.C. Belgrano) y de un ramal del F.C. Buenos Aires 
al Pacífico, (luego F.C. General San Martín). Ambas vías, una de trocha angosta y otra de trocha 
ancha, sirvieron a industrias extractivas y químicas como la de Industria Siderúrgica Grassi S.A., a 
industrias petroleras como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), a agroindustrias como las 
vitivinícolas y también a exportadores ganaderos. 

 

Figura 1 - Huellas industriales y patrimonio cultural del distrito Blanco Encalada en Luján de Cuyo, (Mendoza, Argentina) 
Georreferenciación: arq. Viviana Ferreyra 

Desde estaciones como la de Blanco Encalada, del F.C. Trasandino y desde desvíos industriales como 
el que utilizó YPF desde el F.C.BAP, se transportaron los productos de las diversas empresas, incluida 
la destilería de Mendoza hacia el mercado nacional e internacional. 

La metodología empleada sirvió para un abordaje múltiple en la interpretación de las diversas huellas 
ferroviarias y productivas que se interrelacionan al norte y sur del río Mendoza, eje estructurante del 
territorio y curso de agua que da origen al oasis norte de Mendoza. 

El objetivo de este trabajo es aportar lineamientos al ordenamiento territorial más sostenible, en 
relación a la valorización y conservación de los sitios industriales. En este sentido se sostiene que a 
partir del análisis de la construcción del territorio, es posible identificar las huellas productivas 
industriales y ferroviarias cargadas de valores espaciales, simbólicos, económicos y arquitectónicos. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A partir de la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo en el año 2009, se 
establece la creación de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) y el Consejo 
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Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT) quienes conjuntamente elaboran el Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial (PPOT) presentado en la apertura 2014 del periodo ordinario de sesiones 
de la Legislatura de Mendoza 1 El Plan, además de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo 
territorial, establece directrices tendientes a la articulación entre la provincia y los municipios. En 
este sentido el PPOT establece “los criterios generales para que los municipios realicen una 
zonificación de su territorio conforme a sus potencialidades y limitaciones, y las compatibilidades e 
incompatibilidades que generan las actividades socio-económicas, respetando las áreas sujetas a 
regímenes especiales” (GOBIERNO DE MENDOZA, 2014). 

Asimismo el Plan, entre sus directrices, establece las áreas sujetas a regímenes especiales dentro de 
las cuales se detalla la Ley 6034 de Patrimonio Cultural entre otras reguladas por normas provinciales 
y municipales. La Ley de Patrimonio sancionada en el año 1993 se complementa con el Decreto 
Reglamentario 1882/2009 que la habilita en todos sus términos (PATRIMONIO CULTURAL, 2009). 

En este sentido se sostiene que a partir del análisis de la construcción del territorio, es posible 
identificar las huellas productivas industriales y ferroviarias cargadas de valores espaciales, 
simbólicos, económicos y arquitectónicos. Por esto, esta ponencia pretender aportar lineamientos al 
ordenamiento territorial más sostenible, en relación a la valorización y conservación de los sitios 
industriales. Las expresiones del patrimonio industrial reúnen una carga material y simbólica que 
contienen 

el valor tecnológico y científico en la ingeniería de las máquinas que acompañan los 
procesos industriales, el valor estético relacionado con el diseño de las construcciones y la 
planificación de los conjuntos, el valor del conjunto de elementos inscritos en un territorio 
conformando paisajes industriales, la microhistoria de mujeres y hombres que hicieron 
posibles estos cambios a lo largo del tiempo y, en la actualidad, el valor económico que 
suponen los vacíos espaciales dejados por las antiguas estructuras de producción, 
permiten integrar bajo esta noción diversas huellas y, con ello, dar lugar a innovadoras 
estrategias de gestión para garantizar su preservación e integración con las dinámicas 
territoriales de las áreas geográficas en las que se inscriben. (BELTRÁN, L. 2008:1). 

Más aun, profundizar en la construcción del territorio a través de las huellas industriales, permite 
entrever las ideas de desarrollo económico de la región. Por ello este trabajo se apoya en el trinomio 
valoración, conservación y ordenamiento territorial como componentes esenciales para la puesta en 
marcha efectiva del PPOT en relación al área estudiado. 

3. EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 

Durante la segunda mitad del siglo XIX Argentina buscó insertarse en el sistema económico mundial 
mediante la integración con Europa. Los puertos y el ferrocarril aparecieron como dispositivos 
unificadores de espacios productores y consumidores. Con la llegada del ferrocarril a Argentina en 
1857, se impulsó un proceso de consolidación territorial del país. (RAPOPORT, 2010) En este 
contexto, las provincias debieron adaptarse a las condiciones que imponía el mercado internacional. 

                                                 
1 El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial fue elaborado por especialistas y representantes de entidades 
académicas y gubernamentales, entre ellos el CCT Conicet Mendoza, las Universidades y el Ministerio de 
Cultura. Véase: http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/images/documentos/ot/plan-provincial-ordenamiento-
territorial.pdf consultado el 29 de mayo de 2014. 

http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/images/documentos/ot/plan-provincial-ordenamiento-
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3.1. Mendoza en el contexto nacional 

La llegada a Mendoza en 1885 del Ferrocarril Andino, luego Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y 
finalmente FC. Gral. San Martín nombre que tomó luego de la nacionalización de los ferrocarriles en 
el año 1949, transformó el territorio de la región. Los casi 1100 kilómetros (en tiempos coloniales 261 
leguas) que demandaban dos meses a caballo, se redujeron a menos de 24 horas gracias al 
ferrocarril. A los pocos años se puso en marcha otro proyecto de trascendencia para la vinculación de 
los océanos Atlántico y Pacífico, la creación del ferrocarril Trasandino, (luego Ferrocarril del Estado y 
finalmente FC. Belgrano desde 1949) por tramos hasta su habilitación completa en 1910 vinculando 
Mendoza en Argentina y la ciudad de Los Andes en Chile, determinó la conexión del oeste argentino 
no solo con el resto del país, sino con los mercados internacionales, a través de los puertos de 
Buenos Aires (Argentina) y de Valparaíso (Chile). (LACOSTE, 2000). 

4. EL PARQUE INDUSTRIAL PETROQUÍMICO EN BLANCO ENCALADA 

El Parque Industrial Petroquímico se localiza en el departamento de Luján de Cuyo, al sur del río 
Mendoza y sobre la Ruta Provincial N° 87. Posee una superficie de 351,476 Hectáreas y un 
parcelamiento de 37 predios o lotes. 

Las compañías que actualmente están instaladas allí son Yesos Malargüe, Air Liquide Argentina SA, 
Globe Metales SA, La Elcha Minera Industrial SA, Petroquímica Cuyo SA, Minera Luján SRL, Paraman 
SA, Metal 1 SA, ESIM SRL, Las Palmas SA, Yesos Knauf GMBH, Polipetrol, Alpha Service SRL, Aceros 
Cuyanos SA y Quimycal SA. 2 

El parque a su vez está flaqueado por YPF, la destilería de petróleo que se instaló en esas tierras en 
1940 constituyendo un polo industrial petroquímico de relevancia nacional.  (MORETTI et al, 2013) 
YPF se valió de un desvío industrial propio que partía desde el ramal “Mendoza – Eugenio Bustos” del 
FC. BAP. De esta forma la refinería, segunda de la compañía en el país, quedó conectada con el país. 
Muy cerca de allí y también con un desvío industrial propio, se instaló la firma Industrias Siderúrgicas 
Grassi SA. Situada al norte del río Mendoza y en las inmediaciones de la estación Blanco Encalada del 
F.C. Trasandino. 

4.1. Huellas industriales: la fábrica Grassi S.A. 

Debido a la riqueza mineral presente en el suelo y subsuelo de la Provincia de Mendoza y a la 
demanda europea originada por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, impulsaron la 
demanda de combustible sólido a la industria nacional argentina. Por esto,  a principios de la década 
del ´40 se comenzó con la extracción de asfaltita en el sur de la provincia de Mendoza, departamento 
de Malargüe. 

El Ingeniero Industrial Luis Grassi, proveniente de Rosario, provincia de Santa Fe, conjuntamente con 
los conocimientos técnicos del Ingeniero D´Orbea y del ingeniero Arrigoni, instalaron la planta 
siderúrgica. En 1952, la producción comenzó con la explotación de carburo de calcio y a partir del 
incremento de la demanda del mercado interno de la industria argentina, Grassi apuntó a elaborar 
ferroaleaciones. Paralelamente, la rápida expansión de estas industrias entre 1957 y 1969, 
promovieron la demanda de otros insumos mineros, como hierro, fluorita y cuarzo. En este marco, se 

                                                 
2 Se consultó el sitio del Ministerio de Industria de la nación 
http://parques.industria.gob.ar/dparques/128/parque-industrial-provincial-de-mendoza.html el 28 de Mayo de 
2014.  

http://parques.industria.gob.ar/dparques/128/parque-industrial-provincial-de-mendoza.html
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creó la necesidad de incrementar el espacio para el área de producción de la empresa y por ello en 
1953 se inauguró una fábrica vinculada específicamente a producir ferroaleaciones en la zona de “El 
Nihuil”, en el departamento de San Rafael, en el oasis sur mendocino. 

Pocos años después, en 1965, la compañía Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. adquirió  la fábrica Fray 
Luis Beltrán localizada en el distrito Blanco Encalada en el departamento de Luján de Cuyo. Esta 
fuerte y constante demanda del mercado interno y externo, se explica por la disminución de la 
producción de carburo de calcio que permitió el posicionamiento de la producción de 
ferroaleaciones. 

 

Figura 2 - La estación Blanco Encalada y las industrias cercanas (siderúrgicas y vitivinícolas) 
Georreferenciación: arq. Viviana Ferreyra 

 

De esta forma quedaron así constituidos los tres establecimientos que conformaron la compañía:  el 
establecimiento General San Martín en Malargüe, el establecimiento El Nihuil en San Rafael y el 
establecimiento Fray Luis Beltrán en Blanco Encalada, Luján de Cuyo. En los tres casos las plantas de 
producción están compuestas por un edificio principal y un área de producción que contiene hornos 
trifásicos para la producción de ferroaleaciones de elaboración continua y para la elaboración de 
pasta electródica. 

La producción más tradicional del establecimiento Fray Luis Beltrán fue el ferromanganeso, 
elaborado principalmente para el consumo interno del país. Cabe destacar que esta producción 
implicaba la tarea de 180 empleados. Esto contribuyó a la creación de barrios para trabajadores en 
las inmediaciones de la fábrica. 

Un aspecto a resaltar con respecto del patrón de asentamiento de los establecimientos, fue la 
localización del conjunto fabril próximo a los cursos de agua, el río Atuel en el sur mendocino y el río 
Mendoza, en el oasis norte. Esta característica no es menor en la provincia de Mendoza, debido 

Toma de los Españoles (MHN) 

Industrias Grassi
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RIO MENDOZA 
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principalmente a los desequilibrios generados por los contrastes entre las zonas irrigadas y las zonas 
no irrigadas que históricamente han disputado la apropiación del recurso hídrico. Este recurso 
resultaba clave ya que era necesario para, por un lado, generar energía eléctrica que permitía 
alimentar el equipamiento, y por otro, para refrigerar todos aquellos mecanismos expuestos al 
intenso calor generado en el funcionamiento de la maquinaria. 

 

  
Figura 3 - Aviso de Industrias 

Grassi en Diario Los Andes: sábado, 
14 de febrero de 1987 

Figura 4 - Vista actual de la Fábrica Grassi en Blanco Encalada. El conjunto está 
abandonado y si uso 

Foto: arq. Romina Sales, 2014 

 

Los conflictos que llevaron al cierre de las Industrias comenzaron a fines de los ochenta, 
principalmente debido a los desfasajes con los que operaba la Industria en lo referente a la tarifa 
eléctrica. (Entrevista personal a antiguo trabajador de Grassi, 2014) La comisión de Defensa de la 
Producción y del Trabajo del departamento de Luján de Cuyo emitió un comunicado con la intención 
de dar a conocer la opinión pública respecto a la preocupación comunitaria que ha causado la 
posibilidad del cierre de las plantas fabriles. Parte del comunicado expresaba que la  

decisión de Industrias Siderurgicas Grassi SA de cerrar las puertas de sus tres 
establecimientos de la provincia de Mendoza: Blanco Encalada, El Nihuil y Malargüe, en 
primera instancia, había planificado para el 30 de abril del año en curso, postergando su 
cese de actividades por 30 días para dar lugar a reiniciar tratativas que comenzaron en el 
mes de febrero ´87 y que no han tenido resultados positivos a nivel nacional, lo cual 
traería aparejado la inminente desocupación de una gran cantidad de trabajadores en la 
provincia (Diario Los Andes, 1987). 

Sin embargo, en los años 90, la Industria obtuvo un premio por la importante cantidad de 
ferroaleaciones exportadas, mercado que abastecía a Estados Unidos. Por esto y por la puja de 
aquellos que creían conveniente la continuación de la producción de ferroaleaciones en Mendoza, la 
Industria decidió evitar la paralización de sus plantas fabriles, ante un intento de demostrar a sus 
empleados la flexibilidad y el ferviente propósito de mantener en actividad la fuente de trabajo. Tras 
un continuo esfuerzo por continuar con la producción, a principios del siglo XXI la fábrica de Blanco 
Encalada cerró sus puertas. 
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Aun son visibles en el territorio las huellas del desvío ferroviario tendido desde el ramal principal del 
Trasandino en la Estación Blanco Encalada y hacia la fábrica Grassi. Muy cerca de Grassi y también sin 
el uso con el que se construyó se encuentra la Estación Blanco Encalada (antigua Estación Las 
Compuertas). 

4.2. Huellas ferroviarias: la Estación Blanco Encalada del F.C. Trasandino 

A principios del siglo XX, el traslado de ganado era una actividad “considerada una fiesta en Blanco 
Encalada”. Así lo señalan crónicas anónimas como las que menciona el blog del Museo Ferroviario 
“Alejandrino Alfonso” que hoy funciona en la Estación gracias al impulso del último jefe de estación, 
el señor Néstor Flores. 

El embarque y traslado del ganado a Chile envolvía de una atmósfera húmeda a todo el 
lugar, olor a guano, el mugido de los animales y el retumbar de patas en las jaulas, junto a 
las expresiones de los troperos era algo especial. Luego de este intenso papel del 
ferrocarril sobrevino la época de la reestructuración de las empresas del estado. En 1990 
se dispone la racionalización del sector. El 31 de enero de ese mismo año corre el último 
tren de pasajeros. Hacia 1992 por decreto presidencial la provincia de Mendoza debía 
hacerse cargo del sector de vías que pertenecieron al Trasandino. En marzo de 1993 el 
último tren de servicio interno transita las vías. Posteriormente sobrevino una época de 
desprotección y devastación, hasta que distintas comunas ocupan las estaciones, 
quedando otras libradas a su suerte. 3 

Por este motivo el Néstor Flores decidió llevar a cabo un proyecto para transformar la estación en 
museo. Propuso la puesta en valor de edificio y mobiliario y además donó objetos de su pertenencia 
para la creación de un centro de referencia histórico cultural, al que llamó "Alejandrino Alfonso" 
quien fuera, a su parecer una intachable autoridad que desempeñaba como auditor, interventor de 
estaciones de Ferrocarriles Argentinos en aquellas décadas. 

El conjunto ferroviario de Blanco Encalada posee además de los valores propios del Museo 
mencionado, que se instaló en los cuartos principales sobre la galería de la estación, una serie de 
componentes que lo hacen una pieza importante en el engranaje de lo que significó el Trasandino. 
Era la última estación en el llano, luego de la de Chacras de Coria, y antes de adentrarse en la 
precordillera, donde se localizaba la primera estación en montaña, la de Cacheuta. 

La estación es el foco del cuadro ferroviario, pero a la vez se destacan cerca de ella, el bloque de 
baños, el galpón construido en los años ´60 y por sobre todo las viviendas de los ferroviarios, 
encontrándose varios tipos de resolución para dotar de residencias a los trabajadores. Hubo casas 
realizadas con estructuras de rieles y muros de paneles conformados por durmientes. También se 
realizaron casas con bloques de cemento símil piedra, en tiempos en que aún no habían en Mendoza 
fábricas de estos materiales. 

                                                 
3 Se consultó el sitio: http://haciendovia.blogspot.com.ar/2010/01/lujan-de-cuyo-museo-ferroviario.html el 20 
de Mayo de 2014. 

http://haciendovia.blogspot.com.ar/2010/01/lujan-de-cuyo-museo-ferroviario.html


50 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E EDIFICADO E SUA DIMENSÃO COTIDIANA 
 Tema 1: Patrimônio do trabalho 

 
Figura 5 - Vista de la Estación Blanco Encalada, actual Museo Ferroviario “Alejandrino Alfonso”, creado por el último jefe de 

estación, señor Néstor Flores (derecha). Foto: G. Moretti, 2014 

  
Figura 6 - Detalle Casa Modelo 1. Foto: G. Moretti, 2014 Figura 7 - Galpón. Foto: G. Moretti, 2014 

5. CONCLUSIONES 

Las huellas del patrimonio industrial están presenten en el territorio de Mendoza a través de 
conjuntos, piezas arquitectónicas y principalmente por rasgos que son en algunos casos poco visibles. 
Estas marcas no siempre están aisladas sino que forman parte de un sistema mayor, donde los hilos 
conectores son en la gran mayoría vías ferroviarias o camineras y cursos de agua. 

Los conjuntos que se instalaron en Mendoza entre 1910 y 1970 aprovecharon al hacerlo de estas 
redes ya consolidadas. A su vez se materializaron a través de organizaciones funcionalistas y 
eficientes que no adhirieron a los lenguajes de fines del siglo XIX, aquel vinculado a la tradición sino 
que propusieron una expresividad en sintonía con los nuevos materiales que llegaban desde el 
mercado europeo o nacional, y que luego se produjeron en Mendoza. Una nueva imagen 
comenzaron a reflejar esta situación en las industrias locales, en las bodegas que aun continuaban 
construyéndose (aunque en menor proporción que en la fase anterior) y especialmente en las nuevas 
industrias que se radicarán en la provincia: extractivas, hidroeléctricas, de servicio o de  
infraestructura. Estos conjuntos no han sido valorados, perdiéndose varios de ellos por la falta de 
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conciencia o creatividad a la hora de intervenirlos, por ello nos proponemos a su vez integrarlos a los 
proyectos de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza. 

Propuesta de valorización y recuperación del sistema patrimonial en el marco del Ordenamiento 
Territorial Sustentable 

Para finalizar hacemos especial mención a que esta propuesta para la valorización y recuperación del 
territorio industrial como el presentado, quiere enmarcarse en la idea de apuntar a un 
“ordenamiento territorial sustentable”, generando un Plan de Manejo para esta zona de Mendoza, 
considerando las diversas redes que lo estructuran: ferroviarias, industriales, camineras. 

El primer proyecto del programa general que impulsa este trabajo ha sido el de analizar la globalidad 
territorial, desde una escala macro donde han podido detectarse las huellas estructurantes que le 
dieron origen y posibilitaron la acción industrial. Tanto el río Mendoza, como huella natural como las 
vías férreas (Trasandino y FC. San Martin) y red caminera (Rutas 7, 40, ex 40, Ruta 82, Ruta 15, entre 
otras) con toda su infraestructura de servicio puesta al servicio de las comunicaciones. 

Por otro lado nos interesó como fundamento principal del proyecto el  detectar las interrelaciones 
entre las diversas industrias establecidas entre 1910 y 1950, para profundizar la búsqueda y 
detección de grandes áreas donde se establecieron principalmente las industrias de una segunda 
generación, para distinguirlas de aquellas de la primera generación que se instalaron a partir de la 
llegada del ferrocarril y de la inmigración europea, materializadas en las bodegas vitivinícolas. Estos, 
que se instalaron a partir de 1910 contaban ya con la infraestructura de servicios ya consolidada. Una 
red ferroviaria interoceánica que permitía llevar los productos a los dos puertos más cercanos, el de 
Valparaíso y el de Buenos Aires. 

Los conjuntos industriales que nos interesaron destacar en esta ponencia fueron los que se pusieron 
en marcha entre 1930 y 1970, es decir aquellas  industrias que estuvieron vinculadas a la actividad 
extractiva o petroquímica, por ello tuvieron otras modalidades funcionales y morfológicas. 
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Tema 2 

PATRIMÔNIO DO TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 discurso memorialista, conhecimento de engenharia e a proteção 
patrimonial: o conjunto de textos aqui reunidos neste bloco tem 
mais do que afinidade temática. A preservação do patrimônio 

ferroviário tornou-se um assunto mais recorrente nos últimos dez anos, tanto 
para os acadêmicos quanto aos órgãos de preservação. Com a lei 11.483/2007, 
o IPHAN tornou-se responsável pela avaliação dos bens da RFFSA – que 
incorporou antigas empresas ferroviárias – e a gestão do patrimônio 
ferroviário decorrente deste processo. Mais do que antes, o patrimônio do 
transporte ganhou a atenção; e os problemas e debates deles derivados. 

Um primeiro debate relevante é sobre os discursos memorialistas em torno da 
proteção dos bens ferroviários. O texto de Lucina Matos, Memória Ferroviária: 
a origem do verbete na Revista Ferroviária na década de 1980, apresenta um 
debate sobre o valor memorialista que este tipo de bem acabou adquirindo a 
partir do anos 1970 nas páginas da Revista Ferroviária. As declarações sobre a 
importância da proteção dos antigos bens das empresas ferroviárias (em 
particular, o material rodante), emitidas pelas primeiras associações e também 
de programa de proteção da própria RFFSA (abertura de museus ferroviários, 
inventários e orientações à arquitetura). Tudo isto sintetizado nas declarações 
sobre a proteção da “memória ferroviária”. Estas reflexões foram 
posteriormente ampliadas na versão completa da tese de doutoramento, 
tanto sobre o conceito de memória ferroviária no periódico, quanto na 
presença de associações ferroviárias junto às ações de proteção, desde os anos 
1990. 

O segundo debate, sobre a importância da engenharia do transporte, advém 
do texto de Nelson Porto, Bruno Lima e Aline Silveira, Os engenheiros e a 
ferrovia no Espirito Santo. Trata-se de destacar a importância dos engenheiros 
no aperfeiçoamento das técnicas construtivas no Brasil. Neste caso, a 
construção das superestruturas ferroviárias (casas, estações, armazéns) seria 
exemplares, segundo os autores, para demonstrar a importância dos 
engenheiros na tecnologia construtiva da época. A própria presença dos 
engenheiros na sociedade capixaba, atuando em outros projetos de 
construção ou em atuação politica, já traz uma importância suplementar na 
afirmação da categoria profissional, naquele inicio do século XX. O próprio 
Nelson Porto já defendeu este argumento em trabalhos anteriores, aqui 
corroborado num texto sobre a Estrada de Ferro Sul do Espirito Santo. 

OO  
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A proteção do patrimônio do transporte, pelo valor histórico e potencial de 
reutilização, é o cerne do texto de Lívia Morais e Luciana Diniz, Os galpões do 
Porto de Vitória – ES: um patrimônio a ser preservado. O aspecto relevante 
neste texto é tratarem dos bens relativos aos transporte náutico, que pouca 
atenção recebeu em muitas décadas – apenas mais recentemente, com as 
intervenções nas regiões portuárias de grandes cidades brasileiras, esta 
atenção mudou. Primeiramente, as autoras descrevem a construção dos 
armazéns do cais de Vitória na passagem do século XIX para o XX. A atividade 
econômica e exigências de escoamento de mercadorias,  construção e 
ampliação, técnicas construtivas e uso de material importado: são elementos 
que, segundo as autoras, dão valor histórico e contextualizam a importância 
dos armazém para a história do Porto de Vitoria. Por segundo, as autoras 
mostram que estas estruturas portuárias já tinha desde a década de 1980 
recebido atenção da sociedade para sua preservação. Haja vista a natureza 
industrial deste tipo de arquitetura, sua valoração só vai ganhar mais destaque 
entre os técnicos de preservação nos últimos anos, com a difusão da categoria 
de patrimônio industrial. A grande dimensão de muitas destas estruturas não 
deve ser menosprezada nas ações de requalificação urbana, é o que destacam 
as autoras para o caso dos armazéns de Vitória. 

Assim caracterizados, os três textos podem servir como exemplos, ainda que 
modestos, para alguns dos pontos de debate sobre o tema. Os quais inclusive 
ajudar a chamar mais a atenção para a preservação sobre o patrimônio do 
transporte, dentre tanto tipos patrimoniais que hoje se defendem. 
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Este artigo é reflexo do interesse de pesquisa sobre os movimentos de valorização do 
passado ferroviário, ocorrido nas últimas décadas do século XX. Tem como objetivo 
analisar o uso da expressão "memória ferroviária" e os múltiplos sentidos atribuídos à 
mesma nas edições da Revista Ferroviária, no período de 1980. A investigação tomou 
como base teórica debates do campo da história, do patrimo ̂nio e considerou referências 
bibliográficas atuais como aquelas apresentadas por Andrea Huyssen e Marie-Claire 
Lavabre. Metodologicamente, investigamos o acervo da Revista, localizado na sua sede, 
em São Paulo, e levantamos as matérias que citavam o verbete. A escolha recaiu sobre 
reportagens que refletissem assuntos relacionados com questões de preservação, do 
passado ferroviário, da história, do patrimônio e da memória, por exemplo. A primeira 
citação envolvia a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), refletia a 
fundação da entidade e correlacionava a memória ferroviária às locomotivas a vapor. 
Outras citações foram localizadas e envolviam também a Rede Ferroviária Federal e seu 
Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe). Nesse ponto, 
apresentava a atitude da empresa, o reflexo do Programa para a preservac ̧ão e os 
principais resultados, como a criação dos museus ferroviários e dos Centros de 
Preservação da História das Ferrovias. O estudo demonstra o conjunto de interesses e 
atores envoltos na construção de uma nova categoria, a memória ferroviária. Observa, 
também, que a própria estrutura da Revista reflete o crescimento do interesse sobre o 
passado, pois, em 1988, cria uma nova seção chamada “Preservação”, a qual era utilizada 
para divulgar o assunto correlato. As matérias, no geral, refletiam um apelo à 
preservação da memória, das técnicas e dos materiais da ferrovia brasileira. A pesquisa 
permite concluir que a temática do passado ferroviário passou a ser pauta recorrente na 
Revista Ferroviário como reação do interesse social vigente. 

 PALAVRAS-CHAVE: Memória ferroviária; Revista Ferroviária; Patrimônio ferroviário; 
Ferrovia; Passado ferroviário 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o emprego da expressão memória ferroviária e os sentidos 
dados à mesma nas matérias publicadas pela Revista Ferroviária (RF), uma publicação septuagenária 
com foco no público ferroviário. Há um conjunto de periódicos voltados para o segmento do trem, 
como a Revista Ferrovia e o Jornal AENFER, porém, a RF foi escolhida por possuir edição ininterrupta 
desde sua criação em 1940. 

A ideia inicial era rastrear nas edições da RF a primeira vez em que a expressão memória ferroviária 
foi utilizada e, então, proceder à sua análise no sentido de compreender as apropriações dadas ao 
termo. Porém, o acervo a ser estudado era bastante volumoso, o que exigiria um tempo demasiado 
para a realização da investigação. Assim, como exercício reflexivo, a questão deslocou-se para o 

mailto:lucmatos2003@yahoo.com.br
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estudo de se e como a Revista empregava o verbete memória ferroviária nas matérias publicadas na 
década de 1980, tendo como pano de fundo os conceitos e debates sobre história, patrimônio, 
memória e preservação. 

Esse período foi escolhido sob a hipótese de a Revista refletir um debate comum à época, seguindo 
as proposições de Andréas Huyssen (2000) ao interpretar o fim de 1970 e começo de 1980, na esfera 
global, como o momento do surgimento de discursos sobre a valorização de memória. No panorama 
nacional, o período representa mudanças administrativas e econômicas no setor, posteriormente 
concedido à esfera privada, e que acarretaram a extinção da maior representante da história 
ferroviária – a Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA). Além disso, como identificado na minha 
dissertação de mestrado,1 foi nos fins dos anos 1970 que surgiram movimentos em favor da 
preservação ferroviária, grupos de indivíduos reunidos em associações não-governamentais. 

Com o decorrer da coleta dos dados, localizei reportagens que tratavam do assunto, apresentadas 
tanto por meio da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) quanto pela RFFSA, 
referentes ao Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe), implantado 
em 1985. Dessa forma, este trabalho foi estruturado em três partes. Na primeira, descrevo 
sucintamente a Revista Ferroviária: histórico, estrutura e objetivos. Vale destacar que, como a 
pesquisa não tinha o objetivo de estudar a própria Revista, não realizei uma investigação minuciosa 
sobre esse veículo. Na segunda parte, coração deste trabalho, apresento as matérias que abordam a 
questão da memória, ora citada individualmente, ora acrescida da qualificação ferroviária. Na 
terceira parte, teço uma aproximação entre as concepções expostas nas matérias e os debates 
acadêmicos pautados em autores como Marie-Claire Lavabre (2001) e Andreas Huyssen (2000). E, 
por fim, concluo que a Revista Ferroviária apresenta, além dos primeiros usos do verbete memória 
ferroviária, a diversidade de atores e a dinâmica que começam a se estruturar nas últimas décadas 
do século XX e ganham corpo nas ações direcionadas à preservação do patrimônio ferroviário em 
anos mais recentes. 

2. A REVISTA FERROVIÁRIA: PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES 

A Revista se intitula como um ótimo veículo de comunicação no meio ferroviário, haja vista a peça 
publicitária cujo texto é reproduzido a seguir, e o orgulho em editar a revista ininterruptamente, 
exibido a cada década de comemorações da publicação. 

14.000 Exemplares comprovados 
Nosso público leitor: 
5.455 engenheiros da Rede, Fepasa, BCTU, Vale do Rio Doce, Metrô do Rio e Metrô de São 

Paulo. 
2.822 fornecedores de material ferroviário. 
2.315 congressistas, prefeitos e autoridades do executivo federal. 
620 usuários do transporte ferroviário. 
266 dirigentes de ferrovias e metrôs da América Latina. 
2.522 bibliotecas, entidades de classe, faculdades de engenharia, jornais e revistas, 

operadores rodoviários, sindicatos de ferroviários, empresas de armazenagem e outros. 
Agora responda: existe melhor veículo para sua empresa se comunicar com o setor 
ferroviário? 
Revista Ferroviária: nosso leitor é o seu cliente. (REVISTA FERROVIÁRIA, nº 12, dez., 1989, 
p.36) 

                                                 
1 Matos, L. F. Estação da Memória: um estudo das entidades de preservação ferroviária do Estado do Rio de 
Janeiro. Programa de Pós-graduação em História, Política e Bens Culturais. CPDOC/FGV. 2010. 
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Após seis horas de viagem, encontrei-me na sede da Revista, localizada, atualmente, a cinco 
quarteirões de uma das avenidas mais famosas do Brasil – a Paulista –, em um prédio de 13 andares 
na Rua Pamplona, 1465, no bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo. Contei com apoio e assessoria 
de uma equipe da Revista, designada pela Diretoria da empresa, para que eu pudesse ter acesso às 
edições antigas. Assim, manipulei um conjunto de edições da década de 1980. Com razoável 
qualidade de impressão e formato 20x28, as edições eram mensais e a quantidade de páginas, em 
torno de 40. Não é uma publicação para venda em banca, mas direcionada exclusivamente para 
assinantes e anunciantes. Com base na leitura de Scalzo (2004), entendo que a RF segue o modelo de 
publicações que atende a um segmento específico conhecido como revistas de negócio. 

É editada pela Empresa Jornalística dos Transportes Ltda e registrada no Departamento Nacional de 
Propriedade Industrial. Produzida desde janeiro de 1940. Foi fundada no Rio de Janeiro, pelo 
engenheiro Ruben Vaz Toller, funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil e filho de Jacinto 
Toller, proprietário da gráfica Pimenta de Melo. A Revista nasceu como um órgão da Associação de 
Engenheiros da Estrada de Ferro Central do Brasil (AEEFCB). Posteriormente, Jorge de Moraes 
Gomes, cunhado de Ruben, assumiu a Revista e criou a empresa que se tornou sua editora, ato que 
desvinculou-a da Associação. Em 1984 a direção foi transferida para o seu filho, Gerson Toller, que a 
dirige até os dias atuais. Hoje, com edição bimestral, ela faz parte de um conjunto de materiais 
produzidos pela Empresa Jornalística. 

Em 1980 as matérias da RF tinham como público alvo empresas e profissionais do ramo ferroviário. 
Na edição de janeiro deste ano, a Revista destacava no seu expediente que circulava “em todo o 
Brasil entre engenheiros das Estradas de Ferro, setores do Governo (encarregados do transporte 
ferroviário), Indústria e Comércio especializado”. Suas notícias perpassam uma diversidade de 
assuntos que refletem questões técnicas, econômicas, políticas e sociais do mercado dos transportes 
e do segmento ferroviário. Além disso, ela mantém uma pauta atualizada sobre debates 
internacionais. O universo de matérias presentes na Revista também aponta um volume denso de 
notícias sobre o calendário social das ferrovias, nacional e internacional. Eventos, comemorações, 
festividades do campo são acompanhadas pela editoria da RF. 

Na leitura das edições do período não identifiquei falas contundentes contra a gestão exercida na 
Rede Ferroviária, principal empresa do segmento e estatal extinta em 2007. Ao contrário, posso dizer 
que havia uma dada “simpatia”. Como exemplo, destaco o texto publicado na edição de fevereiro de 
1987 que tratava da nova diretoria da RFFSA. 

A criação dos cargos de Superintendente na Administração Geral da Rede veio dar ao Presidente da 
empresa, Osiris Stenghel Guimarães, uma soma de poderes que poucos presidentes de estatais 
dispõem neste Brasil de hoje […]. Osiris instituiu um corpo de administradores desembaraçado de 
funções e vínculos políticos, com todo o tempo para se dedicar à execução das diretrizes da casa. […] 
A criação das duas diretorias [superintendências] surge assim como uma tentativa de aparelhar a 
Rede para a dupla tarefa que se lhe apresenta. (REVISTA FERROVIÁRIA, ano 48, nº 2, p.5) 

Em algumas edições, localizei o balanço contábil da Rede Ferroviária, o que demonstra a importância 
e amplitude da RF, haja vista ser utilizada como recurso de divulgação dessas informações, além de 
demonstrar uma certa entrada/força política no setor ferroviário. 

Na edição de dezembro de 1989, a Regional da RFFSA (Juiz de Fora/MG) prestou uma homenagem à 
RF pelos seus 50 anos, conforme reproduzido a seguir. 
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REVISTA FERROVIARIA 
50 Anos 
Criada pela Associação dos Engenheiros da EFCB 
Emancipou-se 
Traçou sua trajetória 
sempre na vanguarda 
Luta, defende e valoriza 
Ferrovias e ferroviários 
Orgulha-se 
A Superintendência Regional de Juiz de Fora 
de ser fruto da Estrada de Ferro Central do Brasil 
e ter sempre compartilhado 
do sucesso, em todos estes anos da 
REVISTA FERROVIÁRIA 
Continuem 
Nós somos importantes para a  
Classe Ferroviária Brasileira 
RFFSA SR-3. (REVISTA FERROVIÁRIA, nº 1, jan., 1989, p.35) 

Para dar conta das suas 40 páginas, a Revista possuía uma editoração gráfica padrão, alterada no ano 
de 1983, com as seguintes seções fixas identificadas no sumário: 

- Editorial – normalmente trata de temas que foram destaque no mês ou retoma propostas, 
reportagens, prenúncios que se concretizaram ou não. Em algumas edições, o editorial não é 
escrito pelo editor da Revista, mas por colaboradores/convidados. 

- Notícias Ferroviárias – matérias com assuntos diversos 

- Dos 4 cantos do mundo – dentro da seção Notícias Ferroviárias, exposição de relatos de outros 
países. 

- Conferências, Estudos, Projetos – relato dos encontros, eventos e projetos ligados ao setor que 
ocorrem no Brasil e em outros países. 

- Mais Recentemente no Mundo dos Transportes – notícias curtas que dão um parâmetro dos 
acontecimentos que se destacaram. 

- Perfil de empresa – esta seção destaca a história de uma empresa, seus valores, lucros, ações, 
interesses etc. 

Além dessas seções, continha um pequeno texto introdutório que apresentava a fala do editor, o 
início da conversa que seria travada com o leitor no decorrer das matérias/reportagens e, por fim, o 
expediente apresentava a estrutura administrativa; gestores, colaboradores, unidades, 
representantes etc. À época, a RF tinha sede no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo, Belo Horizonte 
e Paris. Como uma publicação de negócio, possuía um conjunto de anunciantes com sede no eixo 
Rio-São Paulo que se destacava em propagandas de duas páginas, de uma página ou de 1/3 de 
página. Algumas eram exibidas em papel de melhor qualidade que as demais e com impressão 
colorida; outros anúncios estavam em preto e branco. Vale destacar que a própria capa da RF servia 
à exposição de propagandas. Em uma sequência de edições de janeiro a abril de 1980, a empresa 
Companhia Brasileira de Engenharia e Indústria (CBEI) configurou como destaque nas capas. 
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Dos colaboradores, é importante destacar que alguns deles eram ferroviários ativos, quero dizer, 
trabalhavam em alguma empresa do ramo (sobretudo na esfera pública), editores de livros e/ou 
pesquisadores do tema. Alguns são destaques, ainda hoje, na área, como, por exemplo, Renê 
Fernandes Schoppa – funcionário da RFFSA, pesquisador e escritor; Eduardo Gonçalves David – 
Superintendente da RFFSA, pesquisador e escritor. 

Hoje, com mais de 70 anos de carreira, a Revista tem interesse na divulgação da “[...] atualidade do 
transporte ferroviário, metroviário e metropolitano no Brasil e se interessa pela preservação do 
material ferroviário de interesse histórico”.2 Além da publicação da Revista Ferroviária, a Empresa 
Jornalística organiza eventos anuais como a Feira Negócios nos Trilhos, o Seminário Os Clientes e as 
Ferrovias e promove o Prêmio Revista Ferroviária. 

O Prêmio Revista Ferroviária foi criado em 1989 como comemoração do cinquentenário da RF e tinha 
o objetivo de homenagear personalidades e empresas do ramo que se destacassem com medidas 
que favorecessem o desenvolvimento do meio ferroviário. No evento em que os escolhidos são 
prestigiados, é também divulgado o ferroviário do ano. Olacy Francisco de Moraes foi o primeiro a 
receber a homenagem. As primeiras empresas indicadas foram a General Electric do Brasil como 
indústria, Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) como usuária, Estrada de Ferro Vitória Minas como 
operadora, J. Ferreira Engenharia e Construtora Ltda e Enefer Consultoria e Construções Ltda como 
empreiteira e a Enefer Consultoria, projetos S. A. como consultora. (REVISTA FERROVIÁRIA, n12, dez., 
1989, p.13) 

A RF participou da produção em 1996, em parceria com a empresa Notícia & Cia, do livro Inventário 
das Locomotivas a Vapor do Brasil: memória ferroviária, projeto que contou com incentivo da Lei 
nº 8.313 (Brasil, 1991), conhecida como Lei Rouanet. O livro é ilustrado e comentado e possui um 
extenso levantamento das locomotivas a vapor utilizadas no Brasil desde a metade do século XIX até 
meados do século XX. É considerado pelos seus editores como “[...] um livro de arte sobre o 
patrimônio ferroviário brasileiro; uma obra de referência com dados primários para o trabalho de 
estudantes e pesquisadores da história brasileira; e um inventário para os organizadores de futuros 
museus ferroviários” (PEREZ, 1996). 

3. PRÓLOGO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA 

Durante três dias do mês de janeiro de 2012 alocada na sede da Revista Ferroviária, li, folheei, reli, 
estudei e reproduzi material da Revista Ferroviária da década de 1980 para análise e escrita deste 
trabalho. A Revista possui seus exemplares encadernados por ano. Decidi começar pela leitura de 
todo conteúdo das edições do ano de 1980, que até aquele momento considerava tratar-se de seis 
exemplares, conforme a periodicidade atual, mas logo percebi que com esse método seria impossível 
dar conta de todos os exemplares (120 ao todo, 12 edições por ano). Então, resolvi aprimorar melhor 
o modo de busca e passei a observar a estrutura da Revista partindo do seu sumário, de modo a 
identificar matérias que pudessem ter correlação com a temática da memória, ou mais 
especificamente com a memória ferroviária, e decidi que reportagens com assuntos operacionais e 
econômicos não deveriam ser lidas detalhadamente e, assim, ajustei o foco. 

Localizei o primeiro uso da expressão "memória ferroviária” na página 15 da edição de abril de 1980. 
A matéria referia-se à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Apresentava o grupo e 
detalhava algumas das suas atuações, como a cessão em comodato de um ramal da Fepasa (Ferrovia 
Paulista S.A.) entre as cidades de Jaguariúna, Anhuras e Campinas, no Estado de São Paulo, para 

                                                 
2 Disponível em:<www.revistaferroviária.com.br>. Acesso em: 10 de jun. 2012. 
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montagem de um “museu vivo”. Na matéria, era apresentado um apelo pela preservação tanto da 
memória como das técnicas, dos materiais e dos equipamentos ferroviários e correlacionava-se a 
memória ferroviária à locomotiva a vapor, pois esta “[...] congrega todos aqueles interessados em 
impedir, de todas as maneiras, a extinção e o desaparecimento da memória ferroviária brasileira, 
especialmente os equipamentos a vapor, em acelerada deterioração […]" (REVISTA FERROVIÁRIA, 
vol. 41, nº 4, abr., 1980, p.15). A ABPF argumentava que era preciso construir uma consciência “[...] 
da preservação da história das ferrovias, valendo-se da literatura, documentos, audiovisuais e filmes, 
materiais e equipamentos" (Ibidem). A matéria fechava com um argumento interessante: a ABPF 
descreveu que a motivação do grupo estava na "simpatia pelas coisas ferroviárias e para salvar da 
destruição um fator que contribuiu para a evolução do País" (Ibidem). Veja que a conjugação do 
verbo contribuir está no passado, o que me leva a interpretar que as ferrovias no Brasil, de fato, para 
esse grupo, entraram para o tempo da história, não configuravam nos debates do presente a não ser 
pela linha da conservação daquilo que já passou. 

Após um período de cinco anos sem publicar matérias que utilizassem a expressão, a edição de 
janeiro de 1986 trouxe como chamada da capa a memória ferroviária. Com subtítulo “A história do 
transporte sobre trilhos no Brasil”, a matéria apresentava a ação preservacionista promovida pelo 
Ministério dos Transportes denominada Programa de Preservação do Patrimônio Histórico dos 
Transportes (Preserve). Criado em 1980, tinha o objetivo de “[...] realizar um levantamento de todo o 
material histórico do Ministério e dos órgãos a ele vinculados e promover sua restauração e 
preservação, de forma a documentar o desenvolvimento da tecnologia dos transportes no Brasil” 
(Idem, ano 47, nº 1, jan., 1986, p.17) a fim de formar um grande museu nacional em Brasília. Uma 
meta desafiadora se considerarmos a diversidade de materiais ferroviários e a multiplicidade de 
estradas de ferro formadas no país ao longo da história do trem. 

A Rede Ferroviária, em setembro de 1985, transformou o Programa do Ministério, que funcionava 
por meio da constituição de um grupo responsável em cada órgão vinculado, em um setor da 
empresa. Assim, foi constituído o Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário 
(Preserfe), subordinado ao Setor Geral de Preservação da História Ferroviária e sediado na 
Administração Geral/RJ da RFFSA, e a Diretoria do Patrimônio (Idem, ano 50, n. 12, dez., 1989, p.10). 
O Preserfe tinha como meta coletar e recuperar equipamentos, materiais e peças ferroviárias 
antigas, bem como promover a divulgação da história do transporte sobre trilhos. A diretora do 
Programa, Carmem Sirotsky, alegava, na matéria, que “[...] o amor ao trem fez com que, ao longo do 
tempo, ferroviários de todo o País fossem, por livre iniciativa, guardando peças que caíam em 
desuso: hábito que facilitou sobremaneira a formação dos centros e núcleos de preservação da 
história ferroviária" (Idem, ano 47, nº 1, jan., 1986, p.17). 

A matéria foi desenhada sugerindo o funcionamento e os interesses do próprio programa, ou seja, o 
texto foi dividido com os subtítulos: "Museu Dinâmico”, “Arquitetura Ferroviária” “Escolha dos 
Prédios” e “Educativo”. Assim, iniciava com uma frase contundente sobre as funções e abrangências 
dos espaços dos museus ao dizer que "Preservar a história é trabalho que não pode ser contido nos 
limites de um museu" (Ibidem), demonstrando o significado do uso da proposta dos museus 
dinâmicos.3 

                                                 
3 Termo discutido na minha dissertação como uma apropriação da área da museologia que reflete uma 
tendência inovadora nas práticas museais, que até o momento eu considerava como algo recente nos grupos 
de preservação ferroviária, mas que após a leitura desta matéria colocou em xeque o meu entendimento, 
sugerindo que é necessário um investimento na origem do uso dos museus dinâmicos no seio das práticas de 
preservação da Rede Ferroviária. 
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Assim, a reportagem narrava que, em 1981, a Rede inaugurou o Museu Ferroviário de São João del-
Rei como parte do Centro de Preservação da História da Ferrovia de Minas Gerais, seguido de cinco 
outros centros: Fortaleza (CE), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Leopoldo (RS) – 
localidades onde existiam regionais da Rede Ferroviária –, além de dois núcleos: Juiz de Fora (MG) e 
Campos (RJ). Também previa a instalação do núcleo de Tubarão (SC). Segundo a diretora, as 
atividades desempenhadas pelo Programa teriam colaborado para a formação de uma "mentalidade 
de preservação” e, “com isso, estamos conseguindo recuperar a memória ferroviária nacional, 
realizando eventos culturais e educativos e publicando estudos técnicos e pesquisas históricas 
relacionadas com o desenvolvimento da ferrovia no País” (Idem, ano 47, nº 1, jan., 1986, p.19). Era 
explicado, ainda, que a proposta era colocar em funcionamento os trens do século XIX em linhas de 
interesse histórico ou turístico, destacando as operações de São João del-Rei até Tiradentes, 
atendendo, inclusive, ao clamor da comunidade local. 

Outra tarefa apresentada foi o levantamento de todas as locomotivas a vapor existentes, com o 
objetivo de retornar à administração da Rede peças que estavam sob a gestão das prefeituras. 
Considera essa ação complementar na estruturação dos museus dinâmicos, haja vista que as mesmas 
seriam recuperadas e utilizadas nos trechos turísticos ou históricos. Um adendo: o trabalho de 
mapeamento de locomotivas a vapor também foi realizado para a produção do livro Inventário das 
Locomotivas a Vapor do Brasil, em 1996, e é possível que a ideia tenha sido inspirada no Preserfe. 

Quanto à questão da arquitetura ferroviária, a matéria tratou do caso de Paranapiacaba/SP, uma vila 
de origem inglesa construída em favor das atividades ferroviárias e que possuía elementos 
importantes para preservação e uso a serem definidos pelo Programa, inclusive, e que servissem de 
base para a criação de uma política de preservação ferroviária. Em referência à instalação dos 
centros e núcleos de preservação, é dito que o Preserfe definiu que os prédios deveriam ter alguma 
importância histórica ou atender à estrutura exigida para a exposição de determinados materiais. 
Então, é explicada a escolha da oficina de Engenho de Dentro/RJ e da estação central no Recife/PE 
para alocação dos respectivos centros. Ajustadas ao programa, as instalações deveriam permitir 
visitas guiadas para turistas e estudantes e cumprir o objetivo da educação pelos museus. Tal 
atividade resultou, inclusive, na produção do livreto Maria Fumaça, a locomotiva do tempo do vovô, 
que servia de referência no processo de avaliação das visitas. Além disso, os espaços serviam para o 
desenvolvimento de atividades como a “conservação de livros e documentos históricos sobre o 
transporte ferroviário que poderão ser consultados por estudantes e pesquisadores”(Idem, ano 47, 
nº 1, jan., 1986, p.19). A matéria fechou explicando que os “Centros e núcleos nasceram de coleções 
já existentes nesses locais” Idem, p.21). Segundo a diretora, “bastou reunir esse acervo e realizar 
uma pesquisa sobre as peças. A preservação é um anseio das comunidades. O povo é muito saudoso 
do trem” (Ibidem). 

Outra citação utilizando o termo memória foi localizada na edição de dezembro de 1989. A matéria 
tratava do processo de eletrificação e citava a comemoração dos “[...] 68 anos do início do tráfego 
experimental com a tração elétrica pesada nas linhas da 'Companhia Paulista de Estradas de Ferro'” 
(REVISTA FERROVIÁRIA, ano 50, nº 12, dez., 1989, p.28) realizada pela Associação de Preservação da 
Memória Ferroviária e a General Electric do Brasil. No texto, o termo memória está relacionado ao 
engenheiro Francisco Paes Leme de Monlevade como uma saudação à sua contribuição ao processo 
de eletrificação das ferrovias. Porém, não se referia à expressão em análise, memória ferroviária. 

No entanto, na mesma edição, outra reportagem dava conta de apresentar novamente a expressão. 
A matéria produzida pelo engenheiro Eduardo J. Coelho tratava também da eletrificação nas 
ferrovias e narrava a história da primeira locomotiva elétrica produzida no Brasil, apelidada de “Ferro 
de Engomar”. A locomotiva 2001 fez sua primeira viagem em 21 de setembro de 1939 e entrou em 
operação oficial em janeiro de 1940, encerrando suas atividades em 1975. O texto assumia um tom 
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de crítica ao fato de a RFFSA e a E. F. Central do Brasil terem permitido a desativação da máquina, 
porém, reconhecia que havia na Rede, naquele momento (1989), uma “nova mentalidade”, 
referenciando-se às ações vinculadas como o Preserve/fe. O engenheiro fecha o texto com a reflexão 
de que  

[...] lembrar da ‘Ferro de Engomar’ serve como meditação e alerta para mostrar que a 
preservação da memória ferroviária, como de resto a do próprio Brasil, é e será sempre 
um processo dinâmico como uma obra que jamais é concluída, mas sim renovada à 
medida em que trilhamos nosso desenvolvimento (REVISTA FERROVIÁRIA, ano 50, nº 12, 
dez., 1989, p.38) 

O autor continua dizendo que o desenvolvimento das ferrovias estava inserido em um movimento 
cíclico que não se esgotava em um tempo e espaço: “ontem foram as locomotivas a vapor e os carros 
de madeira; hoje são as locomotivas elétricas e diesel de primeira geração, além de carros e uma 
série de outros equipamentos que já estão em vias de encerrar décadas de serviços prestados ao 
transporte nacional”. (Idem, p.39) 

Após o destaque aos pontos em que a RF trata, de algum modo, da memória ferroviária, é 
importante informar que, a partir de fevereiro de 1987, o periódico criou a seção “Filatelia” na qual 
destacava personalidades, fatos, eventos e elementos que compuseram a história do trem e foram 
eternizados em selos. Para o responsável pela redação da seção, o engenheiro Carlos Eduardo 
Oliveira, “[o selo] representa eventos oficiais e importantes do país que o emite. É veículo cultural. É 
relevante marca do patrimônio histórico e do desenvolvimento dos povos. É arte. Alcança alto valor 
comercial. [...]” (REVISTA FERROVIÁRIA, ano 48, nº 2, fev., 1987, p.33). A RF indicava que a seção 
pretendia alcançar, além do público filatelista, os preservacionistas e os modelistas. 

Em seguida, a Revista lançou a seção “Preservação”, criada em abril de 1988. Sob a responsabilidade 
do engenheiro Eduardo Jesus Coelho, identificado, pela RF, como preservacionista, ferromodelista, 
pesquisador da E. F. Central do Brasil e diretor de promoções da ABPF, apresentou como primeira 
matéria a preservação da locomotiva nº 122, da EFCB. Depois, inaugurou uma sequência de matérias 
abordando a questão da eletrificação, inclusive aquela destacada acima por apresentar a expressão 
memória ferroviária. 

A citação dessas seções tem a função de demonstrar como a pauta preservacionista começa a se 
apresentar na RF. Evoluindo ao longo da década de 1980, tornou-se assunto recorrente nas páginas 
do periódico, que apresentou em sequência tanto a expressão em estudo quanto os valores 
atribuídos e importância assumidos pelo passado do trem na sociedade brasileira dos últimos anos 
do séc. XX. A tal ponto, que a memória ferroviária assume destaque de capa e torna-se mais um 
indicador das novas configurações da temática ferroviária. 

4. MEMÓRIA FERROVIÁRIA: BREVES REFLEXÕES CONCEITUAIS 

Por meio da pesquisa, identifiquei um conjunto de citações que pode conformar os atributos da 
memória ferroviária, expressos na fala dos colaboradores ou redatores da RF. A expressão é 
introduzida na Revista, primeiramente pelas reflexões trazidas pela ABPF, entidade civil que se 
consagrará no campo preservacionista. Posteriormente, o papel assumido pela RFFSA no 
desempenho do programa estatal garante a interpretação da memória ferroviária como o conjunto 
de medidas desenvolvidas pela empresa e a associação aos bens oriundos das estradas que 
compuseram a Rede desde sua fundação, em 1957. Portanto, os dois momentos em que a expressão 
ganhou as páginas da Revista estiveram vinculados ao desempenho de ações organizacionais, no 
sentido de buscar a valorização da atuação das entidades envolvidas no salvamento do passado, 
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tanto por meio da preservação de peças/materiais propriamente ditos e construção de espaços de 
preservação (centros, núcleos e museus), quanto na ação de colocar em evidência social e política o 
patrimônio histórico ferroviário. Há, por parte da ABPF, uma objetificação explicita da memória 
ferroviária às locomotivas a vapor, reforçando a ideia da materialização da memória em um objeto 
representante de uma época de glamour e de técnicas não mais utilizáveis nas ferrovias de hoje. Se 
por um lado esses objetos não se adaptam mais às necessidades modernas das operações 
ferroviárias, é essa característica que lhes garante o diferencial necessário na hierarquia dos objetos. 

Tomando os programas preservacionistas, Preserve/fe, no caso da RFFSA, as mobilizações estatais e 
institucionais demonstram a necessidade da construção de uma mentalidade de preservação, 
inexistente até aquele período. A memória ferroviária era apresentada como algo frágil que 
requereria cuidados e sob risco constante do desaparecimento. Está atrelada à história das estradas 
como meio de sustentar o valor adquirido ao longo dos anos, vide a representação dos 
acontecimentos e eventos que os materiais refletem. Os bens, por possuírem características de 
antiguidade, de grandiosidade e composições de objetos únicos, adquirem predicados incontestáveis 
nas justificativas para suas manutenções como representantes para as sociedades futuras. A 
referência ao passado ferroviário assume um caráter de efeméride. As citações sobre a memória 
ferroviária nas matérias associam-na às características da imaterialidade representadas pelas ações 
de divulgação, de atividades de comunicação e da transferência do conhecimento técnico e histórico 
presente nos acervos do trem (peças, estações, locomotivas, construções e demais elementos do 
sistema ferroviário). A memória ferroviária está associada aos vestígios e a todos os significados 
inerentes à natureza das peças abandonadas que detêm potencial sentimental, baseado na relação 
que se estabelece entre quem observa e o objeto observado. Os resquícios das estradas de ferro 
passam a despertar afetividade, acionando significados inerentes à história desse meio de transporte 
e às experiências de vida, interpretação que se baseia na leitura do artigo de Pierre Nora (1993), 
sobre os lugares de memória, e de José Reginaldo Gonçalves (2005), sobre a questão da ressonância 
e da materialidade no estudo sobre patrimônio. 

O que se observa não é um esforço na definição do conceito da memória ferroviária, que assume 
uma configuração imprecisa e múltipla se a pergunta objetiva fosse o que é a memória ferroviária, 
mas a indicação de um movimento crescente em torno do passado e o nascimento da valorização 
deste. As matérias apontam um conjunto de elementos, objetos, mas também atitudes 
preservacionistas, como a própria fundação da ABPF. Segundo alguns autores, como Andreas 
Huyssen (2000) e Francois Hartog (2013), a dinâmica da valorização dos tempos históricos, colocando 
o passado em destaque, é fenômeno recente e oriundo de uma diversidade de fatores globais 
surgidos, sobretudo a partir dos fins da década de 1960, e que sofre um alargamento e 
reconfiguração em anos recentes. Portanto, a tendência em valorizar o passado do trem encontra-se 
inserido em um movimento mais global que se reflete nas ações mobilizações e manifestações da 
sociedade brasileira da década de 1980. 

O sociólogo Maurice Halbwachs (2003) propôs a interpretação da memória como um fenômeno 
social vivido sobretudo a partir dos grupos coletivos, que se estruturam e se desenham a partir das 
experiências individuais e identitárias. Os indivíduos recorrem à memória induzidos pelo presente e 
acionam lembranças formadas e fixadas pelo ser coletivo. Verificou-se que o movimento ocorrido em 
torno do passado do trem, a partir do estudo das matérias da Revista Ferroviária, guarda semelhança 
com as concepções propostas pelo autor. Nesse momento, não se trata de elaborar um conceito ou 
explicar a memória ferroviária, mas sim na eleição dos objetos e daqueles que se tornaram os seus 
protetores ou, como define Stéphane Michonneau (2002), seus promotores. 

Entendo que o sentido presente nas matérias das revistas é a configuração de um processo de 
sedimentação de um sentido sobre o passado do trem que começa a se estabelecer, mas ainda não 
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possui uma forma definida, ou seja, está em disputa entre uma organização civil e o Estado na 
consolidação das referências do patrimônio histórico do trem. Nesse sentido, aproxima-se da ideia 
da memória como processo, conforme apresentado por Ulpiano Bezerra de Menezes (1992) em 
artigo no qual debate as leituras em torno do fenômeno da memória. 

Um ponto interessante é o fato de nenhuma matéria fazer referência explicita à história de vida dos 
ferroviários (ativos e/ou aposentados) como uma propriedade inerente à memória ferroviária. A 
reportagem que mais se aproxima dessa configuração citava a homenagem a um indivíduo 
ferroviário detentor de grandes capacidades técnicas que muito teria contribuído para o 
desenvolvimento da ferrovia nacional e, por isso, merecedor de honras à sua memória. Ainda não 
estava presente a prática da História Oral como técnica de preservação do passado. 

As matérias da RF apontam a memória ferroviária como um conjunto de estratégias de preservação 
que deixam entrever concepções ou atributos possíveis de encerrar a memória ferroviária. Os dados 
permitem construir um quadro consolidando o conjunto de códigos que indica o modo como a 
memória ferroviária é acionada: estações, oficinas, armazéns, vilas ferroviárias, prédios, museus, 
divulgação, peças, ferramentas, equipamentos, fatos históricos, técnicas, equipamentos. Para Jô 
Gondar (2005), determinar com precisão a memória social (ou ferroviária, neste caso) é tarefa 
imprecisa, pois “[...] existem diferentes maneiras de conceber a memória social e diversos modos de 
abordá-la, envolvendo posições teóricas, éticas e políticas diversas” (Idem, p.11), levando a autora a 
descrever memória como um conceito polissêmico. 

Os indicadores da memória ferroviária, existentes na RF, representam e se acomodam à proposta de 
Gondar. Um ponto que serve de aproximação com as indicações da autora está presente no uso da 
ideia de museus dinâmicos no campo da preservação ferroviária. Ao interpretarem os museus 
ferroviários alinhados a tal modelo, os promotores da memória ferroviária colocam em debate as 
concepções do campo da museologia, deslocando os museus de concepções tradicionais que lhes são 
atribuídas. Portanto, os pontos levantados tanto pela ABPF quanto pela RFFSA colocam em 
evidências novos modelos e também incentivam o debate teórico e conceitual. Nesse sentido, 
observam-se proposições de caráter transdisciplinar envolvendo a memória ferroviária. Opor-se a 
uma concepção tradicional de museu, de preservação, ou entender a memória ferroviária como os 
remanescentes de um passado áureo, implica colocar-se em um determinado campo do saber e, 
também, assumir uma determinada abordagem e engajamento ético, político e teórico. Essa questão 
também aponta o alinhamento das ações preservacionistas inseridas em uma construção do 
presente, fato que também está disposto nos debates apontados por Gondar ao referir-se ao 
processo da memória inserido na “construção no tempo” (Idem, p.19). A autora diz que a memória 
não se reduz a representações, pois tal enquadramento desprezaria os processos de produção da 
memória, deixando de fora sua “esfera irrepresentável: modos de sentir, modos de querer, 
pequenos gestos, práticas de si, ações políticas inovadoras” (Idem, p.27). No caso estudado, como já 
indicado, observa-se que há um movimento complexo de construção da memória ferroviária ainda 
em gestação, mas suficiente para explicar configurações recentes na proliferação de ações 
preservacionistas, de estudos em torno da concepção da memória ferroviária e, também, na 
estruturação de políticas públicas recentes direcionadas aos bens ferroviários, como a edição da “Lei 
da memória ferroviária”, nº 11.483, de 2007. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho, percebi que outras inferências podem ser feitas tendo como fonte a 
Revista Ferroviária. O periódico é rico em questões sobre o desenvolvimento do transporte 
ferroviário no Brasil e apresenta uma diversidade de abordagens sobre tal temática. Para além das 
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questões operacionais, econômicas e políticas, há um conjunto de notícias refletindo os movimentos 
e concepções sociais que envolveram a ferrovia ao longo dos anos. 

Sobre a questão da memória ferroviária, objeto principal deste trabalho, a Revista se apresenta como 
um veículo importante, pois permitiu identificar os primeiros usos do verbete, mas também 
compreender a dinâmica e os movimentos que se estabeleceram em torno do passado do trem e na 
consolidação do campo preservacionista ferroviário. Ademais, possibilitou conhecer os diversos 
atores que têm disputado a tutela da memória do trem. Além disso, ter a RF como fonte deste 
trabalho abriu a possibilidade de investigar outros veículos de comunicação na busca pelo 
conhecimento sobre as apropriações do passado do trem e, também, compreender que a 
investigação deve ser alargada, pois há movimentos que antecedem a década de 1980 que envolvem 
o assunto em apreço, a memória ferroviária. Portanto, o esboço transcrito neste texto serve como 
impulso para novas investigações. 
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 Os galpões do Porto de Vitória – ES: 
um patrimônio a ser preservado 
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Vitória foi uma das primeiras cidades fundadas na América portuguesa (1551), localizada 
estrategicamente entre o importante porto de Salvador e o do Rio de Janeiro. As 
estruturas remanescentes do porto de Vitória – embora construídas apenas no século XX 
– foram locadas ao longo da mesma região em que se espraiava o porto colonial. A 
cidade tinha um vínculo visceral com esta área, pois toda ela voltava-se para a paisagem 
da baía através da fragmentação do porto em vários trapiches e seus pequenos 
atracadouros os quais se estendiam ao longo da costa. Com a modernização dos portos, 
Vitória unificou as suas estruturas portuárias em grandes galpões de concreto armado 
construídos entre 1927-59. No entanto, pela ótica contemporânea de reutilização das 
áreas - na atual conjuntura consideradas obsoletas - coloca-se para as cidades portuárias 
como Vitória a necessidade de uma requalificação urbana em que os valores de uso 
social sejam priorizados em detrimento das políticas de especulação fundiária. O 
propósito desta comunicação é o de introduzir a discussão da preservação do patrimônio 
industrial portuário, de forma a destacar a importância da requalificação urbana da área 
portuária ao centro histórico da cidade. Na metodologia da pesquisa utilizou-se 
fundamentalmente dos processos analíticos que privilegiam a história do local, sua 
formação e participação na configuração da cidade e, principalmente, a valoração dos 
macro-artefatos (galpões) oriundos da estrutura portuária tidos hoje como patrimônio 
industrial. Nesta metodologia material iconográfico original e inédito (plantas e 
fotografias) oriundo em especial dos arquivos da Codesa foi utilizado como material 
primário, sendo complementado por documentação oficial assim como bibliográfica. 
Dentre os resultados obtidos considera-se: o material coletado, organizado e analisado, 
assim como a possibilidade de se intervir no processo redirecionando este material para 
o órgão de proteção adequado. 

 PALAVRAS CHAVE: porto, patrimônio industrial e preservação 

1. INTRODUÇÃO 

O patrimônio industrial portuário de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, teve seu projeto 
iniciado no período em que a modernização dos portos acontecida no Brasil: a partir do final do 
século XIX. A cidade que apresentava vários cais do período colonial unificou as suas estruturas 
portuárias em grandes galpões de concreto armado construídos entre 1927-1959 por cima de uma 
área litorânea que ganha à baía através de sucessivos aterros. 

O porto de Vitória, na primeira metade do século XX, se organizou permitindo a atracação de navios 
por meio de condições técnicas mais adequadas. Com o passar dos anos o Cais Comercial foi 
sofrendo pequenas modificações em sua estrutura para atender o aumento da capacidade de 
movimentação de cargas. Os armazéns inicialmente projetados para armazenar os produtos agrícolas 
de exportação, na ocasião da construção basicamente o café, foram considerados pela Empresa 
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CODESA – Companhia Docas do Espírito Santo que administra o porto, obsoletos meio século após a 
conclusão do projeto. 

Entre os anos de 1950 e 1980 grandes projetos industriais se instalam na cidade. O porto passa a 
exportar o minério de ferro vindo de Minas Gerais. A década de 90 foi caracterizada, também na área 
portuária, pela globalização com ênfase ao intercâmbio internacional e privatização de empresas 
estatais, na ocasião é publicada a Lei de Modernização dos Portos e Vitória passa a importar veículos 
e produtos diversos para o país.  

As transformações no sistema produtivo mundial articularam empresas dos mais diversos tamanhos 
em vários locais do mundo. Estas mudanças alteraram a forma produtiva e os projetos das áreas 
portuárias. No final do século XX com o advento do transporte em contêineres e o uso intensivo das 
tecnologias da informação modificaram-se as formas de estocagem e reduziu-se o tempo de 
permanência do produto no porto. 

De acordo com Freitas (2010, p. 52) a partir desse momento o porto deixa de ser um elemento 
moderno para ser histórico e a preocupação passa a ser a sua preservação, é nessa perspectiva que 
se enquadram os armazéns do Porto de Vitória. 

Projetos atuais de dragagem e ampliação dos berços do Cais Comercial buscam modernizar e dar 
sobrevida ao porto, no entanto no conjunto da obra é proposta a demolição dos armazéns 4 e 5 com 
o objetivo de ampliação da área de estocagem de carga pesada. Dentre as entidades que se 
manifestaram contra encontram-se: o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Estadual de 
Cultura, a Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente, a Associação Centro de Vitória, o 
Instituto Quorum, o Instituto Goia e a Universidade Federal do Espírito Santo. 

Algumas iniciativas como o projeto do Centro de Documentação e Memória do Porto de Vitória da 
Prefeitura da Cidade, o projeto centro.com.vitoria da Universidade Federal do Espírito Santo e o 
projeto Estação Porto também do município propõem novos usos integrando os galpões com a 
cidade. O último desses em funcionamento utiliza o armazém 5 para eventos artísticos.  

Nesta dicotomia de interesses cabe ressaltar que as regiões portuárias são de imenso valor social sob 
o ponto de vista histórico, arquitetônico, paisagístico e afetivo e, portanto não devem ser 
remanejadas e reapropriadas apenas sob a ótica do capital: a reapropriação destas áreas é de 
interesse da comunidade como um todo e deve ser feita dentro dos procedimentos técnicos e 
teóricos da preservação do patrimônio industrial. 

2. PATRIMÔNIO INDUSTRIAL 

Pela ótica do capital atribui-se ao patrimônio apenas o valor econômico, este seria o terceiro valor 
em uma escala decrescente atribuído a um monumento, para Choay (2006, p. 116): 

O primeiro é o valor nacional, fundamental, responsável por legitimar todos os outros, dos 
quais é indissociável. O seguinte, cognitivo, relacionado à memória histórica terá o papel 
efetivo de memória viva uma vez que mobiliza o sentimento de orgulho. Por sua vez o 
valor econômico é relativo à capacidade de exploração dos monumentos e por fim o valor 
artístico. 

Tal escala pode ser lida diretamente nos galpões objeto de estudo onde inicialmente busca-se o 
reconhecimento pelo órgão nacional de tombamento para respaldar o valor cognitivo já atribuído 
pela comunidade local. O valor econômico está associado à indústria não poluente do turismo, tendo 
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em vista que o porto recebe navios de cruzeiros, ao potencial cultural dos armazéns e a possibilidade 
de convivência com as atividades comerciais portuárias. Por fim a arquitetura dos mesmos não 
apresenta o rebuscado tratamento de outros edifícios ecléticos da cidade, mas simboliza a função e 
possui forma registrada no imaginário da população. 

Ainda em Choay (2006, p. 99) verifica-se que "o conceito de patrimônio industrial induz a uma 
homogeneização do sentido dos valores, fato que se reproduziu, de forma diferente, quando, depois 
da Segunda Guerra Mundial, as arquiteturas dos séculos XIX e XX foram progressivamente integradas 
à categoria de monumentos históricos". 

O patrimônio industrial, baseado em Kühl (2009, p. 51) compreende vestígios da cultura industrial 
que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. 

Os valores devem ser considerados de maneira ampla. A autora acrescenta (KÜHL, 2013, p. 38) 
"aqueles de natureza memorial e simbólica, que são de interesse para a coletividade, e não simples 
aspirações setoriais e imediatistas. O intuito é transmitir esses bens para gerações futuras da melhor 
maneira possível, respeitando-os". 

Os armazéns e todas as suas estruturas e infra-estruturas são considerados legados do processo de 
industrialização, este surge no século XIX e torna-se mais sistemático a partir de 1960 quando, como 
no caso do porto, as estruturas começam a se tornar obsoletas. 

Segundo Kühl (2009, p. 29) "o patrimônio industrial é um restauro a parte, são em sua maioria 
relevantes patrimônios culturais. Complexos situados em zonas centrais de várias cidades que sofrem 
considerável pressão da especulação imobiliária". 

No caso da região portuária de Vitória a demanda relaciona-se a uma maior área para armazenagem 
de carga e a possibilidade da transformação dos galpões em estações de transporte - Bus Rapid 
Transit. 

O edifício, no entanto não pode ser analisado em separado, é preciso perceber as relações do mesmo 
com a cidade e suas articulações com aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos o que Kühl 
(2009, p. 29) nomeia como a realidade do objeto seja ela física, cultural e social. 

Da estrutura que foi implantada para o funcionamento do porto os galpões são os protagonistas da 
história e resgatá-la é ponto de partida para entender a situação atual. 

3. PORTO DE VITÓRIA 

A história do porto da cidade iniciou na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A cidade tinha 
um vínculo visceral com esta área, pois toda ela voltava-se para a paisagem da baía através da 
fragmentação do porto em vários trapiches e seus pequenos atracadouros os quais se estendiam ao 
longo da costa: Cais de São Tiago, Porto dos Padres, Cais do Imperador, Cais da Alfândega etc... 

A evolução da área aqui descrita procura registros da memória coletiva que transmitiram a 
representação simbólica que foi conferida ao Porto de Vitória. 

De acordo com os fatos ocorridos conformam-se as etapas que compuseram a formação deste 
patrimônio industrial a que a sociedade capixaba deseja integrar a categoria de monumento 
histórico. 
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3.1 O Porto - colônia e império 

No século XVI, Vasco Fernandes Coutinho chegou ao Espírito Santo e foi o primeiro donatário da 
capitania. 

A colonização do Espírito Santo seguiu a lógica da expansão portuguesa e implantou os seus núcleos 
urbanos que eram planejados sob princípios da engenharia militar que delineava seus primeiros 
passos adotando as inovações técnicas e científicas do renascimento (SOUZA e RIBEIRO, 2009: 166). 

O processo de formação de Vitória foi delineado pelo Estado e pela Igreja que eram os principais 
agentes modeladores das cidades coloniais brasileiras. 

As fortificações, por outro lado, seguiram uma lógica própria, sendo mais voltadas para a defesa dos 
portos e do litoral das cidades (SOUZA e RIBEIRO, 2009, p. 24). 

Os portugueses ocupavam o litoral, entre o mar, a selva e as tribos e com a participação dos mesmos 
ainda no século XVI e no seguinte houve o desenvolvimento da agricultura, baseada no açúcar que se 
transportava pelos rios e pela costa. O Brasil colonial foi marcado pela exportação de matérias 
primas para a metrópole portuguesa. Produtos como o pau-brasil e o açúcar eram embarcados nas 
caravelas para Portugal com a utilização de mão-de-obra indígena e escrava. "O porto era o local por 
onde saiam os produtos nacionais e entravam produtos importados (SOUZA e RIBEIRO, 2009, p. 24)". 

Além dos produtos, o tráfico negreiro foi destaque nesse contexto. A capitania do Espírito Santo 
iniciou em 1621 o tráfico direto de escravos de Angola para Vitória. Dos africanos que 
desembarcavam muitos se encontravam doentes pela precariedade da viagem. Os proprietários de 
terra geralmente aguardavam pela chegada dos navios para adquirir os escravos, o porto era um 
local de comércio. 

Em meados do século XVIII o Espírito Santo assumiu a função de defesa do ouro das Minas Gerais, 
sendo assim foi proibida a construção de estradas que ligassem o litoral à rica Capitania das Gerais 
(BITTENCOURT, 1987a, p. 46), portanto o escoamento do ouro só aconteceu, neste período, pelo 
porto do Rio de Janeiro. 

Com a abertura dos portos em 1808, Vitória passou a comercializar com Bahia, Pernambuco, Rio de 
Janeiro e o exterior. Segundo Souza e Ribeiro (2009, p. 55) "os cais e trapiches da borda do canal 
eram movimentados por uma economia de subsistência, mas, havia a exportação de açúcar, madeira 
e tecido de algodão. O meio de mobilidade principal era aquaviário". 

A navegação era a única via de comunicação com as demais províncias. Os atracadouros localizavam-
se protegidos dos ventos pelos morros visto que distavam da barra. Ainda assim "as mercadorias 
eram trazidas até os trapiches por meio de chatas ou flutuantes. Diretamente no cais só operavam 
embarcações pequenas" (SIQUEIRA, 1995, p. 107). Conforme mostrado na Figura 1 observa-se que os 
habitantes circulavam livremente nos atracadouros. 

Somente no século XIX foram abertas as vias de comunicação para o interior do território colonial e 
em 1823, a Vila de Nossa Senhora da Vitória foi levada à categoria de cidade, capital da província do 
Espírito Santo. "Na região do porto dos Padres e do Largo da Conceição foram realizados os primeiros 
aterros custeados pelos ricos moradores, a atuação dos engenheiros começou a ocorrer na segunda 
metade do século XIX" (MORAIS, 2014, p. 73). 
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Figura 1: Rua do Comércio / Porto dos Padres – fonte: IPHAN 

 

De acordo com Bittencourt (1987b, p. 32) "os grandes proprietários transportavam os seus produtos 
em suas próprias embarcações ou fretadas e, a partir da metade do século XIX, mais de 40 
embarcações a vela promoviam a navegação na costa". 

A produção cafeeira que começou tímida em 1811 conseguiu a interligação do ES com o 
mercado internacional e promoveu o desbravamento da floresta, a imigração, a 
construção de ferrovias e de estradas e a navegação a vapor. O café foi decisivo para a 
modificação da situação econômica do Estado chegando a representar 94,33% das 
exportações capixabas. (BITTENCOURT, 1987b, p. 104). 

O Cais das Colunas teve seu nome trocado para Cais do Imperador em homenagem a visita de D. 
Pedro II ocorrida em 1860. Na figura 2 é possível identificá-lo: segundo largo da esquerda para 
direita. Seguido a visita, em 1865, foi criada a Capitania dos Portos e em 1870 a escola de Aprendizes 
de Marinheiros. Em 1880 a capital possuía vários atracadores de embarcações. Era desejo dos 
políticos capixabas a transformação os diversos cais em um único porto. 

Em 1881 a cidade recebia navios estrangeiros, porém, ainda dependia do porto do Rio de Janeiro 
para consumo de produtos industrializados importados. Chegaram também ao porto, no final do 
século. 

O relatório do engenheiro americano Milnor Roberts sugeria a construção do porto em Vila Velha, 
porém a proposta foi rejeitada em 1892 em razão da ideologia desenvolvimentista dos governantes 
da época que vislumbravam os investimentos que se voltariam para a capital com a instalação do 
porto na ilha de Vitória. 

No mesmo ano o governo federal emitiu concessão das obras do porto à Companhia Torrens por 
prazo de 50 anos (BITTENCOURT, 1987b, p. 354). Até o ano de 1896 as obras não haviam sido 
iniciadas e a mudança no perfil da região era dada pela construção de armazéns de particulares. 
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Figura 2: Planta Representativa da Cidade de Vitória em 1895 – fonte: IPHAN 

 

As políticas higienistas e modernizadoras do final do século XIX repercutiram nas regiões portuárias. 
"Em Vitória, a Rua do comércio e o Cais do Imperador foram interligados à Rua da Alfândega". 
(MORAIS, 2014, p. 79). Todas as vias da orla passaram a ter comunicação direta com os atracadouros. 
A vila começa a ser transformada num simulacro de cidade moderna. 

Para Souza e Ribeiro (2009, p. 62) "a adequação do sítio a uma idéia de solo habitável modificou a 
face da ilha afastando a vida do centro urbano da borda da baía, deslocando a própria centralidade 
para o litoral e o continente". 

A capital do Estado com a autonomia proporcionada pelo café utilizou de seu recurso para abertura 
de estradas e construção de ferrovias. Os melhoramentos chegaram junto com a República. 

3.2 O Porto – república 

No início do século XX ainda não havia sido possível a instalação de uma estrutura portuária na 
capital, apesar da navegação regular a vapor. As embarcações continuavam ao largo do canal e em 
1906 a concessão dada anteriormente a Companhia Torrens foi transferida para a Companhia Porto 
de Vitória. 

De acordo com Freitas (2010, p. 45) "o governador Jeronymo Monteiro declarou em 1908 acreditar 
que com o serviço portuário moderno, a cidade poderia prosperar por sua aptidão ao escoamento de 
produtos, garantindo o seu futuro econômico". Até este momento o porto não estava aparelhado 
com máquinas e equipamentos nem tampouco possuía berço acostável com cabeços para a atração 
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de navios. Reforça-se o fato de que a ilha de Vitória não possuía ponte ligando-a ao continente o que 
tornava o porto primordial na vida cotidiana. No mesmo ano o contrato de obras e melhoramentos 
para o porto previa: a construção do cais, a ponte ligando a ilha ao continente, a dragagem no banco 
da barra e o coroamento dos diques de vazão. 

A obra de construção do cais com 1130 metros de comprimento reduziria o tempo de permanência 
de um navio melhorando a movimentação de cargas e o acesso às embarcações. Com a centralidade 
do porto qualquer obra era acompanhada pelos habitantes que se concentravam no litoral dessa 
pequena cidade. 

Em 1910 a Companhia Porto de Vitória realizou os projetos e os planos para a obra e no ano seguinte 
iniciou-se a construção do mesmo. A empresa C. H. Walker & Cia foi contratada para execução de 
uma plataforma com seis armazéns de 75 por 15 metros cada um, três destinados exclusivamente à 
exportação e os outros três destinados à importação e exportação. (SIQUEIRA, 1995, p. 81). 

As obras foram iniciadas em janeiro de 1911, porém paralisadas em novembro de 1914 devido a 
primeira Grande Guerra. Não havia a possibilidade de importação de maquinário de países 
beligerantes. Independente do aparelhamento e modernização do cais, em 1913, segundo Siqueira 
(1995, p. 51), o porto de Vitória exportava 83% do café do Estado e em 1920 92%. A agricultura era o 
único fomentador da economia e o café o produto de maior destaque. 

Na década de 20 as operações de embarque e desembarque eram feitas ainda a cargo da alfândega e 
de particulares. Também o Estado de Minas Gerais utilizava o porto de Vitória como escoadouro de 
seus produtos, porém ao contrário do que demanda apresentava em 1923 foi reduzido o quadro da 
fiscalização no porto mantendo-se no mesmo apenas o pessoal necessário a guarda e conservação 
do material e serviço de estatística. Existia a muralha inicial medindo 354 metros, mas faltava o 
aterro. 

 As obras do porto permaneceram paralisadas até 1924 quando foi invalidado o contrato com a 
Companhia Porto de Vitória e iniciado um novo com o Estado do Espírito Santo. Esse contratou a 
Societé de Constrution Du Port da Baía para continuar as obras a partir de março de 1926. O novo 
contrato abrangia a construção de três armazéns, linhas férreas, pontes rolantes e a Ponte Florentino 
Ávidos. As linhas férreas até o cais ligariam a capital ao interior. 

Durante seu governo, Florentino Ávidos, anunciou estar em concorrência pública partes das obras 
projetadas para o porto como o material para construção dos armazéns, para a aparelhagem de 
guindastes bem como a superestrutura metálica das pontes. "O governante procurava com as obras 
do porto solucionar o problema crônico de escoamento da cafeicultura e, simultaneamente, atrair o 
afluxo dos produtos em trânsito de outras regiões para a praça de Vitória" (BITTENCOURT, 1987b, p. 
180). 

Em 1927 teve início a construção dos três primeiros armazéns. Na visão de Morais (2014, p. 95) "eles 
modificaram acentuadamente a paisagem do Centro de Vitória. Os antigos atracadouros tinham 
casas comerciais, pequenos armazéns, mas o porte dos mesmos era menor comparado ao tamanho 
dos armazéns que foram construídos". Anteriormente a construção dos mesmos a maioria das ruas 
desembocava nos atracadouros naturais logo os armazéns passariam a bloquear a vista da beira-mar 
e, portanto o encontro do cidadão com o mar. 

Devido a novas práticas de trabalho, o porto, com guindastes capazes de movimentar cargas 
pesadas, passou a ter seu acesso controlado por medida de segurança. Não havia mais as pequenas 
embarcações do período colonial e a modernização dos processos de embarque e desembarque 
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distanciou a população do porto. Também a necessidade de proteção de grandes quantidades de 
carga armazenadas tornou o porto uma área fechada por portões e com vigilância durante todo dia e 
toda a noite. Toda a modernização do processo agilizava as operações portuárias diminuindo o 
tempo que a embarcação ficava atracada e por conseqüência havia a redução dos custos do 
processo. 

O novo modelo de porto organizado e moderno só foi possível pela participação de 
empresas estrangeiras como a já citada Societé de Constrution Du Port da França e a Fried 
Krupp da Alemanha que forneceram as estruturas metálicas para a cobertura dos 
armazéns e a superestrutura metálica da ponte Florentino Ávidos. Para a montagem 
dessas estruturas foi necessária a mão-de-obra especializada de engenheiros estrangeiros 
(MORAIS, 2014, p. 99). 

Em 1929 os armazéns 1 e 2 já estavam concluídos no entanto no armazém 3 houve problemas 
estruturais com as estacas devido a não conclusão do aterro atrás da muralha do cais. O próprio cais 
precisou ser desmanchado e refeito. A estrutura metálica interna do armazém 3 encontrava-se 
pronta desde 1927 aguardando a instalação. 

No ano seguinte encerrou-se o contrato do Estado com a Empresa Societé de Constrution Du Port, 
porém os serviços do porto tiveram prosseguimento sob o comando da Diretoria de Obras 
Hidráulicas da Secretaria de Agricultura e em 1936 a Empresa Gruen e Bilfinger se apresentou em 
concorrência pública sendo a contratada para dar continuidade às obras. 

Nos anos 30 os armazéns 1 e 2 estavam sendo usados para armazenagem do café. Conforme 
mostrado na figura 3 é possível constatar os dois primeiros já concluídos e o terceiro em obras. Em 
todos foi utilizada a técnica do concreto armado. A empresa contratada optou pelo sistema de 
estacas para o alicerce do armazém 3 e este ficou pronto em 45 dias. 

 

 
Figura 3: Armazéns 1 e 2 concluídos e 3 em construção – fonte: IPHAN 
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Em 1937 o porto possuía três armazéns, linhas férreas para vagões, guindastes e instalações de luz e 
água. Também era dotado de 500 metros de cais acostável, 17 cabeços de amarração e uma escada 
na extremidade para passageiros. 

O porto de Vitória, com os armazéns dispostos em seqüência, adequava-se ao armazenamento e ao 
embarque de mercadorias gerais, em particular as sacarias de café. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial as movimentações estrangeiras nos portos brasileiros 
ficaram bastante comprometidas. Segundo Morais (2014, p. 112) iniciou-se um período de perda 
parcial ou total das funções portuárias e a degradação das áreas. Internamente ocorre o 
desenvolvimento do setor industrial voltando-se este para o mercado interno. O Estado do Espírito 
Santo não acompanha esta tendência e inicia a exportação do minério de ferro extraído em Minas 
Gerais, para tal o cais comercial era inadequado e novos cais são construídos na cidade vizinha – Vila 
Velha. 

Em 1945 estão construídos 4 armazéns. Segundo relatório da Companhia Docas do Espírito Santo, 
em 1946, os armazéns: 1, 2, 3 e 5, totalizavam uma área de 8.281 metros quadrados. Este último o 
maior do cais comercial. A companhia descreve em seu relatório de 1948 um porto mais funcional 
em termos de movimentação de carga e ainda aparelhado. 

Seis anos depois obras no armazém 1 o transformam em frigorífico, este passou a ser explorado 
diretamente por um órgão da Secretaria de Viação e Obras se desvinculando da administração do 
porto. No mesmo ano é iniciada a construção do armazém 4, cuja empresa responsável pela 
fundação foi a Estacas Franki Ltda. A empresa Cosntruções Populares Ltda realizou a obra do edifício 
após a empresa Ferrobeton ter feito o reforço na fundação. A previsão inicial para a finalização da 
construção do prédio era 1952, porém as obras foram paralisadas por falta de recursos e só 
retomadas em 1955 e o edifício foi concluído em 1959. 

4. PERSPECTIVAS PARA O PORTO 

A busca pelo reconhecimento nacional percorre os caminhos da legislação. No Brasil dentre as leis 
que protegem o bem cultural cabe destacar a Lei 6513 de 1977 que dispõe sobre a criação de Áreas 
Especiais e de Locais de Interesse Turístico associadas aos bens de valor cultural e natural; a 
Constituição Federal que explicita as várias formas pelas quais o poder público pode proteger o 
patrimônio; a Lei 2947 do Estado do Espírito Santo que define o Patrimônio Histórico e Artístico e a 
Lei 6705 de 2006, municipal que define áreas de interesse cultural e ambiental e aplicam 
procedimentos legais a imóveis urbanos. 

Os armazéns do porto pertencem a Companhia Docas do Espírito Santo e se tombados não poderão 
ser demolidos, destruídos, mutilados, reparados, pintados ou restaurados sem prévia autorização do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O tombamento pode ser efetuado a nível 
federal, estadual e municipal. 

De acordo com Morais (2014, p. 133) "existem três processos de tombamento histórico relacionados 
ao porto de Vitória". Ainda na década de 80 a Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente 
recorreu a Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda do Estado – processo n° 44774133 - solicitando o 
tombamento do Porto e toda a sua área motivados pela descaracterização que a instalação de 
indústria de tubos flexíveis causaria ao mesmo. 

Mais recentemente o processo n° 58690921, encaminhado pela prefeitura de Vitória à Secretaria de 
Turismo, Trabalho e Renda do Estado listou os imóveis de interesse histórico do município dentre 
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eles o armazém 1 para o qual se solicitou a proteção integral secundária. A secretaria encaminhou ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que se manifestou no mesmo favorável ao 
pleito, no entanto não dispunha na ocasião de corpo técnico para realização dos estudos necessários 
e reencaminhou o mesmo para o Estado. 

Em paralelo a mesma secretaria encaminhou ao Conselho Estadual de Cultura no processo - n° 
53007158 a solicitação de continuidade do tombamento dos armazéns do porto justificando a 
importância desse bem como interesse histórico cultural para o Estado, marco da região e portador 
de valores afetivos. O conselho foi favorável ao tombamento imediato dos armazéns do porto e 
encaminhou o mesmo à prefeitura municipal e a Companhia Docas, a partir deste momento não 
foram mais possíveis alterações sem a anuência do mesmo. Novamente foi solicitado ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional as diligências necessárias ao tombamento tendo em vista 
que os armazéns pertencem à União. O processo continua em pauta nas reuniões entre os 
representantes de ambas as entidades e até o presente momento os armazéns não são bens 
tombados pelo IPHAN. 

A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas divulgou em 2013 a intenção de utilização 
dos galpões para estações de embarque e desembarque de transporte rápido de ônibus contrariando 
todo o trabalho desenvolvido pelos demais órgãos, no entanto o Conselho Estadual de Cultura foi 
contrário a demanda apresentada. "O encaminhamento ao Ministério Público seria a solução para 
agilizar os trâmites" (MORAIS, 2014, p. 141). 

O valor cognitivo do porto de Vitória está relacionado à memória histórica e possui papel efetivo de 
memória viva uma vez que mobiliza o sentimento de orgulho. É este que se retratou nas ações da 
Associação Centro de Vitória, Instituto Quorum, Instituto Goia e motivou abaixo assinado físico e 
digital pela preservação dos armazéns e sua utilização para fins culturais e artísticos. 

Quando no século XX o porto se modernizou tornou-se uma área fechada, diferente do porto colonial 
onde os moradores transitavam pelos cais. 

A herança negativa da escravidão, da imigração, da tradicional exportação de bens e a 
submissão ao domínio estrangeiro foram aspectos que não modificaram a relação da 
arquitetura residencial com o porto porque as casas e sobrados no início do século XIX se 
voltavam para o cais, o que de fato levou as habitações começarem a ser construídas “de 
costas” para o porto foi justamente o barulho e a poluição do porto moderno (Morais, 
2014, p. 153). 

Reforçou o cenário a procura, na década de 80 do século passado, por imóveis próximos as praias e 
também a transferência do centro administrativo em direção a Enseada do Suá. A desvalorização 
imobiliária da área ocorreu nos noventa. 

Os fatores ora apresentados levaram a população a não perceber a área do porto como área a ser 
apreciada e área de lazer.  A Companhia Docas tem promovido atividades de caráter sociocultural 
para integrar a comunidade capixaba ao porto desde os anos 80. Além das citadas na introdução 
deste as visitas guiadas tem sido outra medida adotada pela empresa para aproximar a sociedade 
dos armazéns. 

Verifica-se a importância da atuação dos órgãos interessados na preservação junto às instâncias 
governamentais e a população, o resultado será a preservação da história dos portos, da economia 
do Estado e patrimônio industrial do Brasil. 
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Extenso deverá ser o trabalho na busca pela reconquista e melhoria da relação sociedade-armazém e 
sociedade-porto, mas esse só virá a contribuir na memória positiva do imaginário portuário. 
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A implantação da Estrada de Ferro acelerou o desenvolvimento da engenharia e o da 
construção civil no Brasil do século XIX e, em particular, no Espírito Santo. A produção de 
café e a necessidade de uma estrutura de transporte para o seu escoamento 
possibilitaram os recursos financeiros para a implantação da ferrovia; tecnologia de 
ponta para uma sociedade agrária relativamente pouco desenvolvida e em fase de 
transição de um sistema anacrônico de trabalho escravo para o de trabalho livre. 
Tecnologia que trouxe, paulatinamente, para a Província do Espírito Santo, o 
conhecimento técnico de maior relevância na segunda metade do século XIX brasileiro, o 
da engenharia civil e o da tecnologia própria a este ramo do saber. O propósito desta 
comunicação é o de problematizar as relações estabelecidas entre os engenheiros 
ferroviários e a sociedade espírito-santense da segunda metade do XIX. Não apenas fazer 
um balanço desta atuação e do papel que cumpriram enquanto agentes 
transformadores, mas também analisar as influências que trouxeram através da sua 
formação acadêmica e que implementaram na região através de suas construções 
ferroviárias, nas quais técnicas, modelos e tipologias não se inscrevem mais no universo 
cultural luso-brasileiro predominante até então e sim na tradição da Politécnica francesa. 
Serão utilizadas como fontes primárias, além dos Relatórios Governamentais da Província 
e de seus Anexos relativos à Estrada de Ferro Sul do ES, farto material iconográfico 
(plantas de projetos originais e fotografias) assim como pesquisa em periódicos da 
época. Os resultados são surpreendentes, pois os engenheiros extravasaram os limites 
de sua ação puramente profissional e alcançaram, ao final do novecento capixaba, uma 
relevância na sociedade da época e uma notoriedade enquanto homens do progresso e 
da nova sociedade republicana que surgia, de forma a serem catapultados aos mais altos 
postos administrativos da Província. 

 PALAVRAS CHAVE: patrimônio ferroviário; engenharia ferroviária; politécnica 

1. INTRODUÇÃO 

Já havíamos assinalado em trabalhos anteriores (RIBEIRO, 2011)  que tanto a modernização dos 
portos brasileiros no período do Império - ensaiada ao final do século e não levada inteiramente a 
cabo a época - assim como as construções das vias férreas, demandaram um novo perfil de 
profissional para a construção civil que já não podia mais ser preenchido pelo mestre de obras com 
formação similar a do período colonial, pelo engenheiro militar da tradição lusa ou mesmo pelo 
artesão da imigração europeia de origem não portuguesa. 

Um processo que se instaurou desde o Império de acumulação de capital através de uma economia 
agrícola eminentemente cafeeira e voltada para a exportação, permitiu a implantação não apenas de 
um sistema ferroviário, como também, paradoxalmente, possibilitou a implantação de um projeto de 
modernização do estado brasileiro eminentemente ideológico nas palavras do historiador José 
Murilo de Carvalho (2002), projeto este que contava - como principal vetor das suas transformações - 
com a criação das Escolas de Engenharia nos moldes das Politécnicas europeias: escolas que se 
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preocuparam em trazer não apenas um novo saber, mas também em adequá-lo às necessidades do 
país em crescimento, de forma a suprir a crescente demanda nacional por profissionais 
especializados em áreas como ferrovias, portos e exploração de minérios (RIBEIRO. 2011. p.144). 

A engenharia civil no Brasil fez-se na segunda metade do século XIX e fez-se reelaborando a arte de 
construir, que a partir de então deixou cada vez mais os seus aspectos regionais e vernáculos de lado 
passando a se constituir em um conhecimento técnico globalizado e ‘científico’ (RIBEIRO. 2011, 
p.147). Engenheiros, junto com médicos, foram os profissionais mais ativos na modernização do 
espaço urbano das cidades brasileiras na segunda a época. 

Na área da construção civil, as profundas transformações havidas, tanto no Brasil como na Província 
do Espírito Santo, deveram-se mais a uma atuação da engenharia e da nova classe de profissionais 
atuantes; o engenheiro civil, do que propriamente a uma contribuição do trabalho livre do imigrante 
europeu que é o que até o momento enfatizou a historiografia tradicional. Não queremos minimizar 
o papel do imigrante europeu na construção do Brasil moderno, mas a imigração não foi fenômeno 
que aconteceu por igual em toda a extensão do país, de forma que nem sempre entre as levas de 
imigrantes que aqui chegaram houveram artesãos qualificados para a construção civil, o que foi o 
caso por exemplo do Espirito Santo, onde os imigrantes eram predominantemente camponeses. 
Ainda assim, estes imigrantes artesãos – onde houveram - eram em geral estucadores, canteiros ou 
marceneiros, dominavam técnicas construtivas tradicionais em seus países, não foram eles, de certo, 
os responsáveis pela ‘revolução’ que se deu na construção civil na segunda metade do século XIX. As 
inovações técnicas deste período - as estruturas metálicas, as grandes estruturas de alvenaria 
portante em tijolos maciços e o uso diversificado do cimento Portland - foram trazidas pela 
engenharia e não pela imigração (RIBEIRO. 2011. p.148). 

O papel dos engenheiros é fulcral neste desenrolar da construção civil brasileira, as primeiras 
grandes experiências ocorridas, paradoxalmente, ocorreram justamente na corte - uma cidade na 
qual até o final do século XIX predominava a mão de obra escrava – mas também onde havia uma 
forte tradição da engenharia militar e onde se fundou em 1874 a pioneira Politécnica. Experiências 
como as que fez o engenheiro André Rebouças por volta de 1867 quando nas obras das Docas da 
Alfândega utilizou o cimento Portland importado especialmente para uma obra de engenharia 
hidráulica, e onde se fizeram também os primeiros testes de resistência de materiais da história da 
engenharia nacional (REBOUÇAS : 1885). 

O engenheiro do século XIX, no Brasil, foi, sem dúvida, o grande responsável pelo incremento das 
técnicas na construção. Primo inter pares entre os homens de ciência da época: profissionais como 
Aarão Reis, André Rebouças ou Epifânio Candido de Souza Pitanga foram não apenas engenheiros 
civis – como entendemos esta designação nos dias de hoje - mas também urbanistas, sanitaristas, 
topógrafos, matemáticos, físicos, químicos e, sobretudo, pedagogos: pois imbuídos de uma missão 
de modernização da nação através da educação. Adeptos do positivismo e algumas vezes da 
maçonaria, estes profissionais propugnavam uma concepção da ciência e da educação como 
propulsoras do desenvolvimento econômico e social, e foram chamados para ocupar altos cargos na 
administração pública do governo imperial (RIBEIRO, 2011, p.148). 

2. ATUAÇÃO DOS ENGENHEIROS NO INÍCIO DO SÉCULO XIX NO ESPÍRITO SANTO 

No campo da construção civil a Província do Espírito Santo atravessou o século XIX em condições 
muito similares às que teve ao longo do período dos capitães-mores. Ainda que os novos ventos 
liberais tivessem proporcionado a abertura dos portos e a suspensão da proibição do tráfego interno 
com as Minas Gerais, a grande pobreza da Província, que ocasionava minguados recursos aos seus 
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cofres públicos não permitiu que o Estado agisse como patrocinador de obras públicas importantes 
assim como também as povoações existentes não tiveram o desenvolvimento econômico necessário 
para desenvolver uma arquitetura de maior qualidade (RIBEIRO, 2011, p.138): a falta de estradas e a 
inexistência de uma ferrovia que só chegou à Província nas últimas décadas do século mantiveram a 
região isolada do contexto nacional. 

Vilas e povoações capixabas no limiar do século não passavam de arremedos urbanos: a pretensa vila 
(de Itapemirim) é somente um lugarejo composto, se tanto, de 60 casas, na maior parte cobertas de 
palha e nas mais deploráveis condições. Essas cabanas formam uma única rua muito curta (com uma) 
praça inacabada, observou o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire em 1818 (2002). O Bispo 
Coutinho, nas anotações das suas visitações de 1819 e 1820, observou que Linhares tem uma grande 
praça quadrada, quase toda já cheia por três lados de casas todas de palha ou que Viana era 
constituída de umas quatro ou cinco moradias de casas de telha e caiadinhas (...) porque as demais 
são barracos de barro e palha ou, ainda, que Nova Almeida era conformada por uma grande praça 
mas com todas as casas térreas feitas de barro, e cobertas de palha (2002). 

Excetuando Vitória onde o Dicionário Geográfico de Azevedo Marques (1878) indica a existência de 
mão de obra qualificada – em especial canteiros e pedreiros - nos demais locais da Província a 
construção civil continuava sendo fundamentalmente uma prática vernácula, o que significa a 
predominância da arquitetura de terra - barracos de palha no dizer do Bispo Coutinho – sobre as 
construções mais elaboradas de pedra e cal. É certo que algumas construções nesses locais 
escapavam à regra geral, o que é o caso das matrizes e das casas de câmara e cadeia construídas às 
custas do Governo provincial e algumas vezes até mesmo com remanejamento de mão de obra de 
outros locais, como indicam alguns Relatórios governamentais. Pode-se excluir também do quadro 
de uma arquitetura mais rudimentar as habitações nestas vilas dos comerciantes abastados, e no 
campo, dos grandes proprietários rurais. Sabe-se inclusive que estes últimos costumavam ter, entre 
seus escravos, trabalhadores com ‘ofícios’ tendo evidentemente a função não apenas de construir, 
mas, também a de reformar e manter as grandes residências senhoriais (RIBEIRO, 2011, p.129). 

O desenvolvimento técnico na construção vai aparecer de forma significativa apenas no final da 
centúria, evidenciando suas relações com a participação dos engenheiros já que a presença destes 
profissionais na primeira metade da centúria foi diminuta e restrita a profissionais militares 
pertencentes aos quadros do Estado, até uma segunda metade, onde não apenas este quantitativo 
rapidamente multiplicou-se, mas, onde, sobretudo, o predomínio da categoria de profissionais civis 
rapidamente igualou e superou em muito a dos profissionais militares. 

3. ENGENHARIA E ESTRADA DE FERRO NO ESPÍRITO SANTO 

Já desde o período colonial que a conveniência de profissionais qualificados coadjuvando as obras 
públicas das capitanias e ficando sediados junto às administrações locais era sentida como uma 
necessidade estratégica do governo português. Contudo, no Espírito Santo, ressentiram-se todas as 
administrações, desde o tempo das capitanias até o final da primeira metade do século XIX, destes 
profissionais habilitados. O relatório governamental de 1843 atribuía como certo a precariedade das 
obras provinciais à falta de um engenheiro público. 

O governo provincial a partir de 1849 conseguiu contar com a benevolência do governo central, que 
designava profissional do Imperial Corpo de Engenheiros para atuar na Província. Foram, durante 
algumas décadas, os únicos profissionais qualificados da engenharia em toda a região. 
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Na época ressentia-se a engenharia nacional de uma formação qualificada no país sendo a única 
existente através da Academia Real Militar. Mesmo a Escola Central, criada apenas em 1858, ainda 
continuou subordinada ao Ministério do Exército e só em 1874 a completa desmilitarização do 
ensino da engenharia foi alcançada com a criação da Politécnica do Rio de Janeiro (SOUZA, 2001). 
Assim, não é de se estranhar que todos os primeiros engenheiros civis a atuarem na província 
tenham sido estrangeiros: Humphrens (1838), Dumont (1855) e Bernard (1857) foram engenheiros 
estrangeiros que estiveram de passagem pela região prestando consultoria para a administração 
provincial (RIBEIRO, 2011, 139). 

Apenas na década de 70 do oitocentos a participação de engenheiros civis começou a se tornar usual 
nas atividades construtivas da Província do Espírito Santo, e, quem propulsionou este proliferar foi a 
Estrada de ferro. 

A história da estrada de ferro no Espírito Santo parece começar nas três últimas décadas do século, 
pois por volta de 1872 o engenheiro Miguel Maria de Noronha Feital solicitava, para si e dois sócios, 
a concessão por sessenta anos dos direitos de uma estrada a ser construída entre Vitória e o porto de 
Piúma. Em 1876 o engenheiro Hermillo Candido da Costa Alves, contratado pelo governo imperial, 
finalizou estudo para a construção de uma estrada de ferro partindo da Capital e chegando ao 
Município de Serro, na província de Minas-Gerais. A iniciativa governamental diferenciou-se das 
iniciativas privadas que priorizaram o sul cafeeiro e agrário em detrimento da conexão que 
possibilitaria o escoamento das riquezas minerais. Contudo, essas primeiras iniciativas ou 
fracassaram ou foram assumidas posteriormente por outros empreiteiros e pelo próprio Governo 
provincial (RIBEIRO, 2011, p.145). 

Em 1887 verifica-se que setenta e um quilômetros de ferrovias já podiam ser computados no sul da 
província conectando as vilas do interior com o litoral e atuando, a princípio, apenas como vias 
isoladas de penetração, conduzindo ao porto a produção agrária, em especial o café, que desde 1860 
já contabilizava na região uma produção significativa. De acordo com Quintão, foram construídos 
pela ‘Companhia de Navegação e Estrada de Ferro Caravellas’ entre 1886 e 1887; 49,5 km que eram 
destinados a Alegre e 21 km ao ramal de Castelo (QUINTÃO, 2010). 

Foi necessário, entretanto, esperar que a Leopoldina Railway incorporasse a Estrada de Ferro Sul do 
Espírito Santo  – o que só aconteceu no início do século XX – para que em 1910 a cidade de Vitória 
estivesse conectada à cidade de Niterói no Rio de Janeiro através de 598 quilômetros de estrada de 
ferro (RIBEIRO, 2011, p.144). 

Evidencia-se já a partir dos primeiros estudos para as estradas de ferro uma participação mais 
intensa dos engenheiros no cotidiano da província. Estes profissionais eram bastante requisitados e 
acabavam por participar de outras atividades ligadas à construção civil. 

Por obra já citada (RIBEIRO, 2011) sabemos que só houve engenheiros civis no Espírito Santo na 
segunda metade do século XIX, contudo, é apenas nas três décadas finais da centúria que se 
concentram a maior parte destes; aproximadamente 80% dos engenheiros relacionados atuaram 
neste período, na sua maior parte engenheiros civis, e atuando dentro do âmbito da construção 
ferroviária. 
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4. INCREMENTOS ÀS ANTIGAS PRÁTICAS CONSTRUTIVAS 

Essa participação mais intensa dos profissionais qualificados significou um incremento na qualidade 
das técnicas e dos materiais, os quais, até então, apesar do adiantado do século, no Brasil, de uma 
forma geral, situavam-se ainda em um cenário onde a permanência das antigas práticas construtivas 
coloniais ainda era a tônica. 

Este incremento acontece pelo menos em duas vertentes do campo dos materiais de construção; de 
um lado materiais que até então já eram usados, só que com relativa parcimônia porque 
dispendiosos, tal como o tijolo cerâmico, e que a partir da industrialização alcançaram uma 
qualidade que garantia não apenas um desempenho superior aos tijolos do período colonial como 
também um barateamento do custo final do material que foi proporcionado pela alta produtividade 
das olarias mecanizadas; e de outro, o aparecimento de materiais que até então eram inexistentes 
no campo da construção civil tal como as estruturas metálicas e as argamassas hidráulicas, em 
especial o cimento Portland (RIBEIRO, 2011, p.146). Estes últimos materiais citados, eram importados 
do exterior. 

Também não devemos nos esquecer do aporte em ‘know how’ com o qual a engenharia contribuiu 
para essas modificações, é equivocado pressupor que se continuou construindo a essa época como 
no período colonial porque quem ditava as regras no canteiro de obras era ainda o ‘velho mestre 
português’, como o fazem alguns autores. Ao contrário, cada vez mais este ‘profissional da tradição’ 
teve que se render ao saber do ‘novo profissional engenheiro’ que não apenas era um saber teórico, 
mas também prático: César de Rainville, por exemplo, propugnava no seu Vinhola Brasileiro (1880) 
um sistema de amarração para a edificação de paredes de tijolos que ele elogia como o mais 
eficiente, observando o fato de que na maior parte das vezes o engenheiro tinha que impor esta 
solução na obra já que os mestres e pedreiros recusavam-na como difícil, incapazes de entender os 
benefícios estruturais advindos deste novo sistema. 

Esta formação acadêmica dos engenheiros ferroviários, fortemente assentada na tradição francesa, 
de acordo com Rebouças (1880), nos permite identificar na construção das mais simples estações da 
Província a influência da tratadística da época, em especial do Tratado de Arquitetura de Cloquet 
(1900) que apresenta uma abordagem tipológica em seus aspectos formais, funcionais e estéticos, 
inserindo diretrizes básicas para a implantação e construção de uma ferrovia, assim como de uma 
estação ferroviária. Inicialmente, Cloquet (1900, p. 517) classifica as estações conforme suas 
disposições em relação à linha férrea, obtendo três categorias para uma linha simples: estações 
intermediárias, estações de ponto final e estações de retorno (LIMA & SILVEIRA. 2012). 

O levantamento exaustivo das estações ferroviárias encontradas ao longo da Estrada de Ferro Sul do 
Espírito Santo executado pelo Projeto de Extensão PROEXT MEC/SESU, forneceu um amplo material 
cadastral que quando analisado possibilitou determinar uma tipologia comum destas edificações, 
estabelecendo, ainda, suas diversas, mas pequenas variações tipológicas oriundas da tradição 
francesa, representadas, basicamente, pelas estações de pequeno porte, situadas no interior do 
Estado. 

Essas transformações técnicas na construção civil da Província de imediato aparecem apenas na 
Ferrovia, pois com a exceção de alguns engenheiros que trabalharam para as administrações 
provinciais, o grosso da engenharia capixaba que ‘metia a mão na massa’ parece que estava todo 
empregado na construção e expansão da malha ferroviária. Essa afirmação é melhor desenvolvida no 
já citado artigo (RIBEIRO, 2011), em resumo: de aproximadamente 130 engenheiros que trabalharam 
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na Província na segunda metade do século XIX 50% foram empregados da E. F. Sul do Espírito Santo. 
Também outro fator importante é que a ferrovia possibilitou o aporte de um material de construção 
de qualidade superior, pois na falta de uma indústria nacional materiais tiveram que ser importados 
para a execução da malha ferroviária propriamente dita: locomotivas e maquinário em geral, mas em 
seguida também material de construção, pois o importado não apenas alcançava qualidade e 
desempenho superior ao nacional, mas muitas vezes também preços mais em conta apesar das 
tarifas alfandegárias e dos custos de transporte. 

Em 1895, para a construção das edificações que a expansão da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo 
requeria (estações, casas dos chefes e dos agentes etc.), toda a madeira aparelhada para pisos e 
assoalhos, assim como as esquadrias, vieram do Rio de Janeiro (ESPIRITO SANTO, 1896). Sabemos 
que o Espírito Santo ao final do século XIX era um grande produtor de madeira, importando inclusive 
para o exterior a sua matéria prima, contudo, o aparelhamento e o beneficiamento desta madeira 
ainda não se faziam de forma satisfatória na Província, obrigando a compra do material beneficiado 
na corte ou mesmo em locais mais afastados como na América do Norte (RIBEIRO, 2011, p.127). 

Observe-se que no Espírito Santo ao longo do século XIX não foi construído nenhuma grande estação 
do tipo terminal, e que mesmo uma estação de maiores dimensões como a Pedro Nolasco, embora 
de dimensões bem mais modestas que as grandes ‘gares’ existentes em São Paulo à mesma época, 
só veio à luz em 1927. Ou seja, a atuação dos engenheiros no oitocentos capixaba limitou-se na sua 
quase totalidade à pequenas edificações (estações de passagem) que incorporaram alterações 
significativas das práticas construtivas, mas que se evidenciaram do ponto de vista da 
monumentalidade muito pouco ou quase nada. 

Das principais transformações que identificamos nos procedimentos e práticas construtivas da 
Província, encontram-se: 1. A passagem do ‘sistema colonial’ de construção de alvenarias – 
basicamente em pedra e cal – para o ‘sistema da revolução industrial’ com alvenarias de tijolos 
portantes; 2. O uso de telhas francesas em detrimento das telhas coloniais artesanais (capa e canal); 
3. O uso de argamassas de cimento Portland, em especial nos rejuntes quando o tijolo era aparente 
(incrementando a proteção contra a umidade), pois o assentamento do tijolo na alvenaria continuava 
sendo executado com a ‘velha e boa’ argamassa de cal e areia; 4. O uso de esquadrias, portas e pisos 
em madeira aparelhada industrialmente; 5. O uso, ainda tímido – já que não tivemos grandes 
estações - de estruturas de ferro, em especial para estruturas das coberturas das plataformas de 
embarque (RIBEIRO, 2011, p.147). 

A estação de Matilde, construída em 1910, em Alfredo Chaves, exibe farto material construtivo 
importado, entre eles tijolos cerâmicos e telhas provenientes de Marseilhe (Guichard & Carvin), 
estrutura metálica da plataforma assim como um rebuscado embasamento em pedra que com 
certeza foi executado no Rio de Janeiro. Isso foi possibilitado, no caso de Matilde, pela parada 
ferroviária já estar funcionando cerca de oito anos antes da edificação da estação (desde 1902), o 
que de certo possibilitou o transporte por via ferroviária do material em questão (DONADELLO & 
RIBEIRO, 2009). 
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Figura 01 - Carlos Blomer Reeve. Projeto original da Estação Ferroviária de Mathilde (2ª classe). 1910 

Fonte: DONADELLO & RIBEIRO 

5. CONCLUSÃO 

O papel do engenheiro civil no contexto da sociedade capixaba toma, nas três ultimas décadas do 
século XIX, uma dimensão que extravasa o papel técnico do profissional propriamente dito e que o 
afirma como um ator de proeminência na vida social, política e cultural da província. Desde a 
legislatura de 1864, por exemplo, que a classe se faz presente na Assembleia Legislativa Provincial 
através de engenheiros como Pedro Cláudio Soído e Manoel Feliciano Muniz Freire (DAEMON, 1879) 
até a situação – que acontece no início do século seguinte – onde o engenheiro se vê alçado aos mais 
altos cargos da administração municipal e estadual: Ceciliano Abel de Almeida que em 1909 ocupou 
o cargo de prefeito de Vitória e Florentino Avidos que em 1924 foi presidente do Estado (RIBEIRO, 
2011, p.147).  

Os profissionais em geral participaram ainda engajadamente nos debates amplos em que a 
sociedade culta se envolvia e que eram instigados em parte pela imprensa local, e que diziam 
respeito principalmente a questões relativas à salubridade e saúde pública, tais como o aterro do 
mangal do Campinho, acusado de provocar ‘miasmas deletérios’ causadores de epidemias; ou a 
construção de um novo cemitério para a capital, já que os existentes no interior das vilas, 
pertencentes às ordens religiosas, eram vistos como indesejáveis (RIBEIRO, 2011). A participação dos 
engenheiros era sempre requisitada quando da necessidade de um parecer técnico de alto nível, e o 
seu papel, sempre crescente nas questões sociais e políticas confirma a classe – junto com médicos e 
advogados – como uma das três categorias profissionais mais importantes do segundo Império. 
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Tema 3 

PATRIMÔNIO DOS ESPAÇOS 
INSTITUCIONAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 tema “Patrimônio dos Espaços Institucionais” recebeu número 
expressivo de contribuições (38 comunicações) de grande 
abrangência tipológica e geográfica, sobre as quais cabem algumas 

considerações. Quanto à abrangência geográfica, quase metade dos trabalhos 
publicados (dezesseis) originou-se, como seria de esperar, do próprio estado 
de São Paulo - registrando-se, entretanto, expressiva participação de outros 
estados brasileiros, com treze contribuições, das quais o maior número veio do 
estado do Rio de Janeiro. Entretanto, cabe mencionar que houve nove 
comunicações provenientes de países da América Latina - Chile, Argentina e 
Bolívia -, além de um trabalho da Itália. Assim, pode-se dizer que o tema 
contou com grande adesão, constituindo uma amostragem significativa de 
temas bastante variados, entre os quais sobressaíam trabalhos sobre 
arquitetura escolar e religiosa, predominando as apresentações de 
intervenções de restauração nestes bens. 

Neste quadro tão diversificado, destacar algumas contribuições – conforme 
solicitado pelos organizadores do evento - é tarefa bastante difícil, dada a sua 
qualidade geral. Diante da evidente carência de estudos de base - por assim 
dizer – sobre o patrimônio cultural brasileiro: informações gerais de 
identificação, datação, atributos, etc., optei por critérios como a originalidade 
das fontes e a contribuição efetiva dos trabalhos para a elaboração de políticas 
públicas voltadas à preservação do patrimônio. São oportunas, a esse respeito, 
as palavras de Giulio Carlo Argan em seu texto A história da Arte: 

“...no estudo das obras de arte [que poderíamos aqui substituir 
por ‘bens culturais’], todos admitem que a investigação filosófica 
ou erudita, ocupando-se especialmente de verificar ou restituir a 
autenticidade dos textos e das fontes, não seja um fim em si 
mesma, mas um elemento preparatório e auxiliar da verdadeira 
pesquisa histórica, que se propõe a interpretação dos significados 
e dos valores. Todos também concordam em julgar que a 
distinção é, na prática, apenas de tempo de trabalho, pois a 
pesquisa do filólogo não tem sentido se não for conduzida em 
vista de uma construção histórica, da qual já tenha traçado as 
linhas gerais, e o próprio historiador não pode eximir-se da 
pesquisa direta pois, se o seu propósito é original, não pode 
deixar de exigir a inclusão de novos documentos ou uma 
interpretação diferente das já conhecidas.” (1992, pp. 14-15). 

OO  
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Penso que é nesse sentido que reside a contribuição que uma organização 
como o CICOP pode oferecer ao patrimônio brasileiro, não só por sua inserção 
no âmbito da sociedade civil, como pelas enormes lacunas de pesquisas 
relativas ao tema, que os órgãos de preservação não têm condições de sanar, 
afogados que estão nas múltiplas e delicadas tarefas cotidianas de proteção e 
gestão do patrimônio já identificado e tombado, que constituem sua atribuição 
precípua. 

Assim, deste ponto de vista, gostaria de destacar as seguintes contribuições. A 
primeira é o trabalho no. 46, intitulado O PAPEL DO INSTITUTO AGRONÔMICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (1909-1912) NA DIVULGAÇÃO DE UM REPERTÓRIO 
VEGETAL NO OESTE PAULISTA, desenvolvido por uma equipe da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, constituída pela Profa. 
Marta ENOKIBARA e pelas alunas Ana Paula Santiago MODESTO, Laís Bim 
ROMERO e Juliana YENDO. Trata-se de uma pesquisa sobre o papel do Serviço 
de Distribuição de Mudas e Sementes do Instituto Agronômico do Estado, que 
fornecia mudas para plantio na rede urbana paulista que, no início do século 
XX, passava por um período de grande expansão e de reformas urbanísticas - 
muitas das quais voltadas ao chamado ‘aformoseamento urbano’, gerando 
crescente demanda por espécies vegetais específicas para arborização e 
jardins. O objetivo do trabalho é analisar de que forma o Serviço de 
Distribuição de Mudas e Sementes contribuiu para a conformação de um 
repertório vegetal para arborização urbana no início do século XX. Trata-se, 
como se vê, de uma contribuição inédita para a historiografia do paisagismo no 
Estado de São Paulo, contemplando aspectos materiais e imateriais deste 
patrimônio e utilizando fontes inéditas, de grande potencial para o avanço do 
conhecimento na área em questão. 

A outra contribuição é a de número 63, intitulada ARQUITETURA MODERNA 
NO ESTADO DE SÃO PAULO: DIFUSÃO E DIMENSÃO SOCIAL ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PRODUZIDOS PELO PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO 
CARVALHO PINTO- PAGE (1959-1963), elaborada sob orientação dos 
professores Miguel Antonio BUZZAR, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo - IAU, e Monica Junqueira de CAMARGO, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - 
FAUUSP, da qual participam também Maria Tereza Regina Leme de Barros 
CORDIDO, Lucia Noemia SIMONI, Angelica Irene da COSTA e Camila Venazi 
LIMA. Trata-se de uma ampla pesquisa de grande abrangência tipológica e 
geográfica, tendo como recorte a produção arquitetônica moderna 
empreendida no âmbito do PAGE – Plano de Ação do Governo do Estado de 
São Paulo, durante o governo Carvalho Pinto, composta por escolas, postos de 
saúde, fóruns, casas da agricultura, etc. A pesquisa centrou-se no estudo dos 
contextos sócio-políticos e inciativas públicas que ensejaram a contratação de 
tais projetos e obras, bem como sua execução direta por parte do Estado. 
Quando da apresentação do trabalho no Congresso CICOP, já tinham sido 
identificadas obras projetadas por 152 arquitetos, implantadas em 187 cidades 
do estado. É importante registrar que o projeto de pesquisa conta com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP, evidenciando, assim, a possibilidade de realização de projetos de 
significativa envergadura na área de políticas públicas voltadas à preservação 
do patrimônio. 
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A última contribuição destacada é a de número 66: O DESENHO COMO 
REGISTRO: ANTÔNIO LUIZ DIAS DE ANDRADE E O LEVANTAMENTO DAS 
TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DO VALE DO PARAÍBA, de autoria de Fábio Ferreira 
Lins MOSANER, professor da Escola da Cidade, de São Paulo. O destaque deve-
se a razões de natureza diversa; a primeira diz respeito ao seu próprio 
objetivo: ressaltar a importância do desenho à mão livre como ferramenta de 
trabalhos de registro de arquitetura, complementar ou não a outras técnicas 
(cadastros, fichas de inventário, levantamento fotográfico, etc.). Para tanto, o 
autor sistematizou o conjunto de cerca de 1.200 desenhos de campo 
elaborados pelo arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade (1948–1997), na 
década de 1970, como parte dos primeiros inventários sistemáticos 
promovidos pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, com o objetivo de 
inventariar a arquitetura paulista. A comunicação – originada da dissertação de 
mestrado defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo em 2012 - discute as contribuições deste inventário 
para o registro das técnicas construtivas do Vale do Paraíba, em comparação 
às fichas cadastrais então utilizadas, essencialmente descritivas, adotando o 
desenho como forma de registro deste patrimônio. Além de ressaltar a 
importância deste tipo de registro manual como ferramenta de estudo e 
registro de campo, o trabalho presta uma merecida homenagem a um dos 
mais dedicados servidores do patrimônio brasileiro, o arquiteto Antônio Luiz 
Dias de Andrade, mais conhecido pelo apelido carinhoso de Janjão. 

 

Maria Lucia Bressan Pinheiro 
PPG-FAU/USP - São Paulo 

Comissão Científica do Livro 
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A expansão da malha ferroviária para o interior do Estado de São Paulo a partir do final 
do século XIX viabilizou não só o transporte do principal produto de exportação do país, 
o café, mas também a fundação de diversas cidades. Somente no período de 1890 a 1900 
foram criados 41 novos municípios pelo governo do Estado, sendo a maioria na região do 
oeste paulista. Com o crescimento das cidades existentes e a necessidade de regulação 
das novas cidades que estavam sendo criadas, o governo do Estado promulgou um novo 
Código Sanitário em 1894. Este tratava, entre outros itens, sobre o dessecamento e 
drenagem dos terrenos urbanos úmidos e pantanosos e a arborização da cidade. Neste 
contexto, a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo 
deu início, em 1897, ao Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes (SDMS); tendo o 
Instituto Agronômico do Estado (na cidade de Campinas) e o Horto Botânico de São 
Paulo (na capital) como os responsáveis pela produção e distribuição de mudas e 
sementes. O SDMS atendia os solicitantes através das “Cartas de Envio”, onde era 
especificado o nome do solicitante, a cidade, as espécies e suas quantidades. Trata-se de 
material inédito e que em muito irá contribuir para a historiografia do paisagismo no 
Estado de São Paulo, pois até então se desconhecia documentação que especificasse que 
espécies foram disseminadas e para quais cidades. A presente pesquisa analisou as 
“Cartas de Envio” do Instituto Agronômico do Estado do período de 1909 a 1912. 
Apresenta os resultados mostrando a relação de espécies mais solicitadas e as cidades 
que mais fizeram solicitações; mapas que mostram estas cidades junto ao avanço 
ferroviário no oeste paulista e a relação destas espécies com as que estavam sendo 
utilizadas no mesmo período na capital paulista. O objetivo foi analisar de que forma o 
SDMS contribuiu para a formação de um repertório vegetal para a arborização urbana no 
início do século XX no Estado de São Paulo, com enfoque para o oeste paulista. 

 PALAVRAS CHAVE: Instituto Agronômico de Campinas; Oeste Paulista; Arborização 
Urbana. 

1. INTRODUÇÃO 

O escopo da pesquisa foi a análise das “Cartas de Envio" pertencentes ao Serviço de Distribuição de 
Mudas e Sementes do Instituto Agronômico do Estado (atual Instituto Agronômico de Campinas) e a 
especificação das cidades de destino dessa produção. O intuito era inventariar o repertório vegetal 
utilizado na arborização urbana do início do século XX no Estado de São Paulo, em especial nas 
cidades do oeste paulista.  As “Cartas de Envio” do Instituto Agronômico do Estado, doravante 
apenas mencionadas como Cartas, eram folhas em papel timbrado do Instituto, com texto pré-
definido assinado pelo diretor. As informações a serem preenchidas manualmente referentes ao 
nome do requerente, data de envio das mudas, local e especificação da quantidade de cada uma das 
espécies (Figura 1). 

mailto:marta@faac.unesp.br
mailto:anap.modesto@hotmail.com
mailto:laisbim@yahoo.com.br
mailto:juliana_yendo@hotmail.com
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Figura 1: À esquerda exemplo de Carta de Envio do Tipo A – Carta de Despacho Geral e à direita, exemplo de Carta de Envio 

do Tipo B – Carta de Solicitação de Despacho. 
Fonte: SÃO PAULO (ESTADO). Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes. 

Cartas de Envios. Foto de Juliana Yendo, janeiro/2011. 

 

As Cartas disponíveis na Biblioteca do Instituto Agronômico de Campinas estão armazenadas em 48 
volumes encadernados, referente ao período de 1905 a 1914. Como a periodicidade do material 
encontra-se interrompida em alguns anos e algumas partes estão ilegíveis, definiu-se um período 
mais conciso para a pesquisa: o de 1909 a 1912. Trata-se de um período que congrega 22 volumes, 
com periodicidade ininterrupta. Para a pesquisa o material foi organizado de três formas: primeiro a 
separação entre as solicitações públicas e privadas; segundo, a transcrição dos dados de cada uma 
das Cartas em fichas; e por último a inserção destes dados por ano e por tipo de solicitante (público e 
privado) em planilha Excell, permitindo extrair vários dados comparativos. 

Pelo formato deste texto, seria impossível listar a relação de todas as espécies, bem como o nome  
de todos os solicitantes e cidades que foram atendidas. Apresentaremos as espécies mais solicitadas, 
bem como as cidades que mais fizeram solicitações, tanto para as solicitações públicas como 
privadas. Também seria impossível apresentar todos os mapas que foram elaborados ano a ano, 
localizando todas as cidades que solicitaram mudas juntamente com as ferrovias do período. Ao 
menos um exemplo de solicitação pública e privada será apresentado com o intuito de estabelecer 
uma comparação. 

O interesse recai nas cidades do oeste paulista, pois em pesquisa precedente conduzida sobre as 
praças e jardins das cidades ao longo dos ramais ferroviários que ensejaram a ocupação desta porção 
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do estado1, foram raros os projetos encontrados, e apenas em um deles continha a descrição das 
espécies vegetais utilizadas. A partir da reconstrução gráfica de 63 praças e jardins destas cidades 
pesquisadas pode-se detectar uma proximidade no traçado e em alguns tipos de equipamentos 
utilizados na reformulação das praças e jardins da capital. Haveria, também, uma similaridade com o 
repertório vegetal utilizado nas cidades do oeste paulista? Que cidades solicitaram? Quem foram os 
solicitantes? As solicitações públicas diferem das solicitações privadas? Estas foram perguntas que 
nortearam a pesquisa e que somada às estas outras pesquisas mencionadas pretendem desvendar o 
repertório vegetal utilizado nas cidades do oeste paulista nas primeiras décadas do século XX. 

2. O INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO 

2.1 O contexto de criação do Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes 

No final do século XIX, o Brasil era um dos maiores exportadores de café, mas seu modo de produção 
ainda era arcaico e já enfrentava o problema do esgotamento do solo e do aparecimento de pragas. 
Visando um aparato técnico e científico para a solução destes problemas, para a modernização e 
diversificação do setor agrícola, o governo imperial criou, em 1885, a Imperial Estação Agronômica. A 
cidade escolhida para sediar esta Estação não poderia ser mais estratégica - Campinas, a “porta de 
entrada” em direção às novas terras para plantio no interior paulista. A cidade já era servida por duas 
estradas de ferro: a Companhia de Estradas de Ferro Paulista, que desde 1868 fazia o trajeto de São 
Paulo a Campinas, e posteriormente Campinas a Jundiaí; e a Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro que, partindo de Campinas em 1872, visava incorporar a produção do sul de Minas Gerais. 

Após a Proclamação da República, a Imperial Estação Agronômica ficou subordinada à Secretaria de 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo e, em 1892, passou a ser denominado 
Instituto Agronômico do Estado de São Paulo (atual Instituto Agronômico de Campinas). A mudança 
da nomenclatura veio acompanhada da ampliação de atuação do Instituto. Com a promulgação do 
novo Código Sanitário do Estado de São Paulo em 1894, o governo autorizou, a partir de 1897, o 
Instituto Agronômico do Estado (no interior) e o Horto Botânico de São Paulo (na capital) a 
distribuírem gratuitamente ao público árvores e outras plantas de utilidade e de ornamentação. É 
neste contexto que surge o Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes, objeto de estudo da 
presente pesquisa. 

Outra atividade que também passou a ser incumbência do Instituto Agronômico do Estado (IAE) foi o 
apoio técnico aos agricultores e escolas práticas de agricultura. Com a inauguração, em 1900, da 
Escola Agrícola Prática Luiz de Queiroz na cidade de Piracicaba (futura Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz – ESALQ), esta se tornou subordinada ao Instituto Agronômico. Um de seus 
professores, inclusive, também foi o diretor do IAE no período abordado nesta pesquisa (1909 a 
1912). Trata-se do engenheiro agrônomo francês Jean Arthaud Berthet, que veio ao país a convite do 
governo do estado para lecionar e colaborar na organização e pesquisa agrícola, em especial sobre o 
café, e dirigiu o IAE de 1909 a 1924. 

                                                 
1 No Projeto Temático FAPESP “Saberes eruditos e técnicos na configuração e reconfiguração do espaço 
urbano. Estado de São Paulo, séculos XIX e XX”(2006-2011), uma equipe de professores da UNESP-Bauru ficou 
responsável pelo subtema 3 - “Saberes teóricos e técnicos na configuração e reconfiguração das cidades 
formadas com a abertura de zonas pioneiras no Oeste do Estado de São Paulo”. Neste subtema 3, a profa. Dra. 
Marta Enokibara coordenou uma equipe de alunos que levantaram e reconstituíram o desenho de 63 praças e 
jardins de 29 cidades ao longo dos quatro ramais ferroviários que ensejaram a ocupação do oeste paulista: Alta 
Araraquarense, Alta Paulista, Alta Sorocabana e Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
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2.2. A caracterização das “Cartas de Envio” 

Organizadas em livros de registro por ordem cronológica, as Cartas tinham como objetivo relatar as 
informações dos pedidos feitos pelos requerentes, desde órgãos e instituições públicas (Prefeituras e 
Câmaras Municipais, principalmente) até pessoas e firmas privadas. Ao analisar as cartas foi possível 
perceber que elas se dividem em duas categorias. Como não há uma denominação definida, foram 
adotadas nomenclaturas próprias para cada uma delas: Tipo A - “Cartas de Despacho Geral” e Tipo B 
- “Cartas de Solicitação de Despacho”. 

“Cartas de Despacho Geral” – Tipo A (vide Figura 1): tinham o objetivo de informar aos requerentes 
que o seu pedido será atendido, informando quais espécies de mudas serão enviadas, pois nem 
sempre o IAE possuía as espécies que eram solicitadas ou não as possuía em determinada época do 
ano (neste caso era informada a época do ano em que era possível fazer a solicitação dessas 
espécies). Nesse tipo de cartas eram especificadas as seguintes informações: data em que a carta foi 
escrita, nome do requerente, cidade de destino ou estação ferroviária, data do despacho (sempre o 
dia seguinte ao da carta), quantidade do material a ser despachado e a lista de espécies solicitadas. 
Ao final de algumas cartas eram escritas informações adicionadas e observações. 

“Cartas de Solicitação de Despacho” – Tipo B (Figura 2): carta destinada ao chefe da estação 
ferroviária, responsável pelo transporte dos pedidos até a cidade de destino, solicitando o despacho.  
Nelas estão presentes as seguintes informações: data em que a carta foi escrita, nome da estação, 
cidade onde se situava a estação, cidade de destino, quantidade do material a ser despachado e o 
nome do requerente. 

Apesar de se tratarem de duas categorias distintas de Cartas, praticamente toda carta do Tipo A está 
acompanhada de uma carta do Tipo B (exceto quando o pedido era feito na própria cidade de 
Campinas ou quando havia apenas registros individuais de Cartas de Solicitação de Despacho) e 
ambas dizem respeito à mesma solicitação. A pesquisa deu enfoque às Cartas de Envio do Tipo A – 
Cartas de Despacho Geral, que tiveram as suas informações transcritas e organizadas, uma vez que 
somente neste documento estão relatados os nomes das espécies e suas respectivas quantidades. 
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Figura 2: Mapa do Estado de São Paulo com as linhas férreas existentes no ano de 1909 e as cidades com 

requerentes públicos que solicitaram mudas ao Instituto Agronômico do Estado no mesmo ano. 
Fonte: ZECHINATO, 2008 

 

2.3. A classificação das “Cartas de Envio” 

Os Livros de Cartas de Envio do Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes são constituídos tanto 
de cartas com pedidos de pessoas e instituições públicas como de privadas. Como não há uma 
separação pré-estabelecida ou clara desses requerentes, visto que a lógica para a compilação dos 
livros foi cronológica, foi preciso definir uma classificação para separar as cartas de requerentes 
“públicos” e “privados”.  

A classificação adotada consiste basicamente em três grandes grupos: “Público”, “Privado” e 
“Outros”. As cartas classificadas como “Público” englobam órgãos, instituições e cargos públicos. 
Dentre os solicitantes dessa categoria, puderam ser identificados nomes como Prefeitura Municipal, 
Sub-Prefeitura, Câmara Municipal, Lyceu, Repartição de Águas e Esgotos, Tiro Nacional de São Paulo, 
Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Diretor da Agricultura, entre outros. Já as 
classificadas como “Privado” abrangem órgãos, empresas ou instituições particulares e pessoas. 
Nessa categoria, além dos nomes de pessoas (em geral fazendeiros e agrônomos) e empresas 
particulares, abrangem os nomes relacionados à Igreja (cônego, seminário, padre, reverendo) e os 
títulos de barão, capitão, coronel, comendador, cônsul e conde. Por fim, a categoria “Outros” 
incorpora as cartas ilegíveis (devido à caligrafia ou estado de conservação), as cartas sem nome de 
requerente, as cartas com informações insuficientes e as cartas “sem efeito” (solicitações que não 
foram atendidas pelo Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes do IAE).  
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2.4. Análise das “Cartas de Envio”: cidades e espécies arbóreas mais solicitadas 

As cidades solicitantes constadas nas Cartas compõem um conjunto bastante heterogêneo, com 
perfis diversos. Desde cidades pequenas até a capital paulista e cidades consideradas grandes 
centros produtores de café. Tal diversidade é de grande importância, uma vez que aponta a ampla 
abrangência da divulgação de um repertório vegetal no Estado de São Paulo e seu alcance, possível 
graças à rede de ramais férreos existentes. Foram distribuídas mudas de espécies arbóreas, 
ornamentais, agrícolas, frutíferas, forrações, palmeiras e ervas. A grande diversidade de espécies 
denota uma heterogeneidade na aplicação deste repertório e a importância deste serviço para 
diferentes setores agrários do Estado. No caso desta pesquisa, interessa as espécies arbóreas 
utilizadas para a arborização urbana. 

No período de 1909 a 1912, o SDMS atendeu 467 solicitações de requerentes públicos (ZECHINATO, 
2008), enviando 60.543 mudas de 96 espécies diferentes. Das 137 cidades que solicitaram mudas 
(Figura 2), 21 eram do oeste paulista.  A cidade que solicitou mais mudas neste período foi São Paulo 
(83 solicitações), evidenciando que provavelmente o Horto Botânico não estava conseguindo suprir a 
demanda da cidade.  Das cidades do oeste paulista, as que constaram um maior número de 
solicitações feitas por requerentes públicos foram: Jaboticabal (9 solicitações), seguida de Agudos, 
Jahu e Orlândia (todas com 4 solicitações). As espécies arbóreas mais solicitadas neste período foram 
o Alfeneiro do Japão (Ligustrum japonicum), o Eucalipto (Eucalyptus sp), a Magnólia amarela 
(Michelia champaca), o Cedro Nacional (Cedrella brasiliensis) e a Grevílea (Grevillea robusta).  O 
destaque do período foi o Alfeneiro do Japão, com 12.224 mudas distribuídas. 

Quanto aos requerentes privados (MODESTO, 2012; ROMERO, 2012; YENDO, 2011), houve 5324 
solicitações, com 321.026 mudas enviadas e 865 espécies diferentes, das quais 106 eram arbóreas, 
84 ornamentais, 402 agrícolas, 185 frutíferas, 40 de forração, 26 palmeiras e 3 trepadeiras. No 
recorte temporal, não foi possível classificar 19 espécies. Foram identificadas solicitações de 249 
cidades diferentes (Figura 3), sendo 90 delas pertencentes ao oeste paulista. As três cidades com o 
maior número de solicitações privadas ao longo do arco temporal estudado foram: São Paulo (494 
solicitações), Campinas (479 solicitações) e Nova Europa (113 solicitações). Das cidades pertencentes 
ao oeste paulista, as que constaram um maior número de solicitações feitas por requerentes 
privados foram: Nova Europa (113 solicitações), Taquaritinga (60 solicitações) e Bauru (64 
solicitações). 

O Eucalipto (Eucalyptus sp)  foi a espécie de maior destaque, sendo a mais solicitada nos anos de 
1909 (4.558 mudas), 1911 (6.978 mudas) e 1912 (5.002 mudas). O Alfeneiro do Japão (Ligustrum 
japonicum), também foi frequentemente pedido, sendo que em 1910 foi a muda mais solicitada 
(2.841 mudas). Nos anos de 1909, 1911 e 1912, foi a segunda espécie mais requerida. 
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Figura 3: Mapa do Estado de São Paulo com as linhas férreas existentes no ano de 1909 e as cidades com 

requerentes privados que solicitaram mudas ao Instituto Agronômico no mesmo ano 
Fonte: YENDO,  2012. 

 

3. A FORMAÇÃO DE UM REPERTÓRIO VEGETAL NO ESTADO DE SÃO PAULO: relação entre 
as espécies utilizadas na arborização da capital e as disseminadas pelo IAE no oeste 
paulista 

Segundo Guaraldo (2002), entre os anos de 1899 e 1911, houve um extenso programa de 
arborização e ajardinamento na capital paulista. Foram inseridas 36 novas espécies sendo que 90% 
delas eram exóticas. Neste período duas espécies predominaram na arborização urbana, o Alfeneiro 
do Japão (Ligustrum japonicum) e o Plátano (Platanus orientalis). O alfeneiro é uma espécie 
proveniente do Japão e China e seu primeiro registro, segundo Guaraldo, é de 1903, entre as 
espécies cultivadas no Instituto Agronômico de Campinas. Aparece de forma marcante na 
arborização da Avenida Paulista (inaugurada em 1891). O plátano é uma espécie original da Ásia 
Menor, e foi uma das principais escolhidas por Adolphe Alphand para adornar os boulevards 
parisienses. Deixou de ser utilizado na arborização urbana da capital paulista em 1909, pois, sendo 
uma planta de clima temperado, foi suscetível a pragas (Guaraldo, 2002, p. 43, 65).  

Neste período, segundo Guaraldo (2002) doze espécies também se destacaram nos jardins: 
“araucária excelsa (Araucaria excelsa), ciprestes (Cupressus sempervirens), pinus (Pinus silvestris), 
tuias (Thuya occidentalis aurea). E ainda: palmeira fênix (Phoenix austeriferas), tamareira das 
canárias (Phoenix xanariensis), palmeira latânia (Latania borbonica), areca bambu (Dispsys lutescens), 
pândano (Pandanus utilis). Três espécies arbustivas também eram recorrentes: hibisco (Hibiscus 
rosa-sinensis), agave (Agave americana) e dracena (Cordyline terminalis)”. 
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No período seguinte identificado por Guaraldo e correspondendo aos anos de 1912 a 1918, inserem-
se novos repertórios, sendo que duas espécies se destacaram: a Tipuana (Tipuana tipu), originária da 
Argentina e Bolívia; e o Jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifoliae), originário do Brasil e do norte 
da Argentina. Segundo Guaraldo, este apareceu pela primeira vez em 1915 no bairro do Brás e na 
Vila Mariana, substituindo a arborização do período anterior (Plátano, Eucalipto e Alfeneiro do 
Japão). No período de 1915 a 1918 foi a espécie mais utilizada na arborização urbana (Guaraldo, 
2002, p.57). Como se vê, neste período, inicia-se a utilização de um repertório de vegetação nativa 
na arborização urbana. Um fato marcante nesta mudança de postura será a utilização dos Jacarandás 
mimosos na arborização dos bairros jardins da Companhia City (Idem, p.59). 

Todas as espécies mencionadas acima estão presentes na lista de espécies distribuídas pelo SDMS do 
IAE no período pesquisado (1909 a 1912), inclusive para cidades do oeste paulista. Tal fato pode ser 
comprovado nas pesquisas que analisaram duas cidades: Jaboticabal (ZECHINATO, 2008) e Jahu 
(MACHADO, 2009).  O Alfeneiro do Japão está presente na cidade de Jaboticabal em foto de 
1919/1920 na Praça da República (Figura 4) e na cidade de Jahu, em foto de 1917 na arborização da 
Rua Major Prado (Figura 5). 

 

  
Figura 4: Praça da República. Data da foto: 1919/1920. 
Espécies: Alfeneiro do Japão (Ligustrum japonicum) , na 

calçada, e à direita, Cedro (Cedrela fissilis) 
Fonte: ZECHINATO, 2008 

Figura 5: Rua Major Prado, Jaú. 1917. Espécie: Alfeneiro do 
Japão (Ligustrum japonicum) 

 

Dos requerentes públicos, a cidade que mais solicitou mudas foi a capital, onde predominou o 
Alfeneiro do Japão e o Eucalipto. Dos requerentes privados, a cidade que mais solicitou mudas foi 
novamente a cidade de São Paulo (494 solicitações), seguida de Campinas (com 474 solicitações), o 
que demonstra que a transformação dos espaços públicos e o repertório vegetal da capital vinha 
sendo adotado contemporaneamente no interior.  As espécies mais solicitadas foram novamente o 
Eucalipto e o Alfeneiro. Entretanto, são notadas algumas diferenças temporais na aplicação deste 
repertório na capital e no interior. 

Enquanto o Alfeneiro do Japão tem sua aplicação simultânea na capital e no interior, onde o exemplo 
mais evidente foi sua utilização na Avenida Paulista; o Eucalipto, muito empregado desde o final do 
século XIX na capital, deixa de ser utilizado em 1906 em função de seu grande porte e raízes 
vigorosas, mas aparece como uma das espécies mais distribuídas pelo IAE em todo período analisado 
(1909 a 1912). O mesmo fato ocorre com o Plátano, que deixa de ser utilizado na capital em 1909, 
em função do problema das pragas, e somente a partir de 1911 vai estar presente nas listas de 
solicitações do IAE, e ainda de maneira muito tímida. Por outro lado, o Jacarandá mimoso, que 
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substituiu o Plátano, o Eucalipto e o Alfeneiro (todas espécies exóticas) em várias ruas da capital a 
partir de 1915, já aparece na lista do IAE em 1911 (ENOKIBARA, 2010). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das Cartas de Envio de requerentes públicos e privados de 1909 a 1912 evidenciou a 
importância do Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes do Instituto Agronômico do Estado na 
formação e divulgação de um repertório vegetal no interior paulista. Por meio da leitura, transcrição 
e organização dos dados das Cartas, foi possível perceber a abrangência desse serviço tanto em 
relação ao grande número de cidades atingidas ao longo do território paulista, como em relação à 
variedade de espécies disseminadas. 

As espécies arbóreas que mais se destacaram na transformação dos espaços públicos da capital, 
também aparecem nas solicitações feitas para o IAE e às vezes com algumas diferenças temporais. A 
rede ferroviária foi, sem dúvida, o elemento viabilizador da difusão não só de um repertório vegetal, 
mas também paisagístico, conformando uma paisagem característica nestas cidades fundadas ao 
longo das linhas ferroviárias n oeste paulista. 
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 Arquitetura moderna no Estado de São 
Paulo: difusão e dimensão social através de 

equipamentos públicos produzidos pelo 
Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto- 

PAGE- (1959-1963) 
BUZZAR, Miguel Antonio1, CAMARGO, Monica Junqueira de2, 

CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros3, SIMONI, Lucia 
Noemia4 ,COSTA, Angelica Irene da5, LIMA, Camila Venazi6 

RESUMO 
A Produção de equipamentos públicos pelo Estado de São Paulo ainda é relativamente 
desconsiderada, principalmente, sob a ótica do Estado como o efetivo promotor. Por 
vezes, as pesquisas centram-se no estudo das obras de determinados arquitetos e, 
quando existentes, os equipamentos comparecem exclusivamente ligados à produção do 
arquiteto em questão. A natureza dos contextos sócio-políticos e inciativas públicas que 
ensejaram a contratação dos projetos e obras, ou mesmo a execução direta de projetos 
por parte do Estado, são ainda pouco estudadas. A pesquisa busca avaliar o conjunto da 
produção arquitetônica moderna patrocinada pelo PAGE composta por escolas, postos 
de saúde, fóruns, casas da agricultura, etc. de extrema importância quantitativa e 
qualitativamente, que constituiu um patrimônio fundamental para difusão moderna no 
Estado de São Paulo. 
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PALAVRAS CHAVE: PAGE, Plano de Ação do governo; Arquitetura moderna; 
Equipamentos públicos; Fontes documentais 

1. INTRODUÇÃO: O PLANO DE AÇÃO 

Pouco conhecido e estudado o Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo da gestão Carvalho 
Pinto de 1959 a 1963 [PAGE] pode ser enquadrado nos vários episódios que caracterizaram o período 
desenvolvimentista da década de 1950, tanto no Brasil, como na América-Latina. 

O lançamento do PAGE ocorreu logo no início do mandato, através do Decreto n. 34.656, de 12 de 
fevereiro de 1959. Em termos retóricos, a mensagem ao legislativo prescrevia os objetivos de levar o 
progresso ao conjunto do Estado com a implantação e construção de serviços e equipamentos 
sociais. O Decreto no seu artigo 1 afirmava que As Secretarias de Estado e a Reitoria da Universidade 
de São Paulo apresentarão ao Governador, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, exposição dos 
problemas fundamentais relacionados com a execução de obras e serviços que lhe são afetos1. 

O mesmo decreto também instituía junto ao Gabinete do Governador o Grupo de Planejamento [GP] 
que deveria apresentar um Plano de Ação do Governo do Estado, com base no trabalho das 
secretarias e da USP, suas atribuições definiam a tarefa de: 

                                                 
1 “Estado de São Paulo, Plano de Ação do Govêrno- 1959-1963- Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico e 
Social”, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1959, s/p. 
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estudar um Plano de Ação do Governo do Estado, acompanhar a execução do Plano e 
proceder a sua revisão anual, a fim de adequá-lo às mutações da conjuntura econômico-
financeira e às decorrentes da própria execução e funcionamento das obras, serviços e 
empreendimentos (PAGE, 1959, p.20). 

A existência do GP, com essas atribuições, revela a forma de gestão, ou seja, o seu controle deveria 
ser exclusivo do gabinete do executivo, não dependendo da estrutura das secretarias. O GP era 
coordenado por Plínio de Arruda Sampaio, chefe de gabinete e composto por Diogo Adolpho Nunes 
Gaspar, economista e Secretário Executivo; Celeste Ângela de Souza de Andrade, Diretora do 
Departamento de Estatística; Paulo Menezes Mendes da Rocha, Professor Catedrático da Escola 
Politécnica da USP; Ruy Aguiar da Silva Leme, Professor Catedrático da Escola Politécnica da USP; 
Antônio Delphim Netto, Assistente da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP; 
Sebastião Advíncula da Cunha, do Departamento Econômico do BNDE; Orestes Gonçalves, Chefe do 
Gabinete dos Estudos Econômicos e Financeiros da Secretaria da Fazenda; e Ruy Miller Paiva, 
Engenheiro Agrônomo do Departamento da Produção Vegetal da Secretaria da Agricultura. 

Subordinado ao GP havia a continuidade de estrutura paralela à da administração, denominada 
Equipe Técnica (ET), formada por especialistas que mediavam e coordenavam as ações e 
necessidades diretamente com as Secretarias. Integraram a ET Celso Monteiro Lamparelli, Francisco 
Whitaker Ferreira, Mário Laranjeira de Mendonça, Domingos Theodoro de Azevedo Netto, Henrique 
Silveira de Almeida, Antonio Amílcar de Oliveira Lima, José Reinaldo Gomes, Pedro Penteado 
Nogueira. 

Para a sua execução, principalmente, para a execução das obras, o PAGE contava com o artifício da 
contratação de serviços, tanto de projetos, como de obras, através do Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo [IPESP] que possuía recursos próprios e agilidade para contratação de projetos e 
obras. Isto não quer dizer que a totalidade das obras foi contratada e executada pelo IPESP, mas a 
estrutura anterior, dependente do Departamento de Obras Públicas [DOP] passou a ter outra 
referência de trabalho e, a esta, teve que se adaptar em grande parte. 

Interessa notar que apesar de inscrever-se no quadro de modernização das economias nacionais do 
período, o PAGE o fez de uma maneira particular. Por um lado, foi fundamentado com o intuito de 
promover e incentivar o desenvolvimento do Estado, sobretudo, daquilo que o Plano via como 
“regiões atrasadas” do interior, por outro, foi influenciado pelo pensamento e trabalho do padre 
francês Louis Joseph Lebret. 2 Antes do PAGE, Sampaio havia estabelecido contato com o padre 
Lebret, na Sociedade para Análise Gráfica e Mecanografia Aplicada aos Complexos Sociais, SAGMACS, 
responsável pela introdução dos fundamentos ideológicos da economia humanística no Brasil, que 
influenciou o Partido Democrata Cristão Brasileiro (ao qual o governador e membros do seu governo 
eram filiados). Sobre Lebret e suas concepções Sampaio afirmou: 

Ele tinha uma teoria chamada de economia humana, economia das necessidades. 
Que não era economia socialista, nem capitalista. Nós éramos católicos. Mas nós 
não éramos convencionais. Nós éramos da estação popular, gostávamos do povo 
e ele nos ofereceu um norte naquele tempo. (SAMPAIO, 2007).  

                                                 
2 Louis-Joseph Lebret (1897-1966), frade dominicano, geógrafo, fundador do movimento “Economia e Humanismo”, dirigiu e 
fundou nos anos de 1950, em São Paulo, a Sociedade para Análise Gráfica e Mecanografia Aplicada aos Complexos Sociais 
(SAGMACS), instituição pioneira de consultoria que durante aproximadamente dezesseis anos realizou estudos e pesquisas, 
os quais introduziram metodologias e teorias da doutrina de Economia e Humanismo, influenciando um contingente de 
profissionais do planejamento urbano e regional. 
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Inquirido se havia relações entre a doutrina de Economia e Humanismo e as iniciativas e inovações 
introduzidas pelo PAGE na proposição da idéia de desenvolvimento e planejamento, Celso Monteiro 
Lamparelli, que na ET era responsável pela educação e que também trabalhou na SAGMACS, 
declarou: 

É claro que sim. As teses do Padre Lebret de desenvolvimento integrado e harmônico de 
toda a pessoa e de todas as pessoas, especialmente um esforço para elevação dos níveis 
de vida, e o Estado como “estado de bem estar” na promoção do “bem comum”, ao lado 
da concepção keynnesiana de que o estado precisava investir nos tempos de crise 
econômica, o que era o caso do Brasil e também do Estado de São Paulo, influenciaram o 
trabalho do GP. (LAMPARELLI, 2007). 

Também sobre o trabalho de Lebret o arquiteto Francisco Whitaker Ferreira relatou sua influência 
sobre jovens militantes católicos: 

[...] na minha geração de JUC, que eu era da Juventude Universitária Católica, ele [Lebret] 
trouxe uma grande provocação, que estava no livro que ele tinha escrito nos anos 52, 
chamado “Renovar o exame de consciência” [...]. E tinha todo um método de fazer exame 
de consciência e, nesse exame, ele colocava que o pecado mais duro era o pecado da 
omissão diante da miséria e da opressão. Era uma colocação muito provocadora, que nos 
pegou [...] (WHITAKER, 2007) 

Em termos sociais, as influências do pensamento de Lebret estavam inscritas no próprio PAGE: "Lícito 
seria dizer que começaram a ser visíveis os frutos do desenvolvimento e que o Homem pode investir, 
substancialmente, para aumentar seu próprio “bem estar” [...] (PAGE - 1959-1963, p. 15). 

Assim como, nas ações e no discurso que as justificava, como pode ser observado na mensagem 
apresentada 2 anos depois pelo governador à Assembleia Legislativa em 14 de março de 1961: 

(...) Ao elaborar o Plano de Ação quis fazer dele também o instrumento da elevação das 
condições de vida das populações interioranas – relegadas até há poucos anos ao 
abandono – precisamente pelo fato de reconhecer, como já declarei, as disparidades de 
que se assinala no progresso de São Paulo pelo gigantismo das áreas metropolitanas em 
confronto com o atraso do campo.(...) A verdade é que, desprovido, em outros tempos de 
quase todos os recursos, o interior do Estado se transformou rapidamente graças às obras 
do Plano de Ação(...) energia, ferrovia, rodovias, aeroportos, navegação; obras públicas 
são os empreendimentos relacionados com a instalação dos estabelecimentos de ensino, 
de hospitais, de instituições penais, de casas de detenção, de unidades sanitárias, de casas 
de lavoura, de armazéns de abastecimento de água e com os serviços de esgoto. Mas 
além disso, prevê o Plano de Ação investimentos destinados ao equipamento das 
unidades construtivas à concessão de subvenções a instituições de assistência social e 
outros.(...) 3 

Apesar da extensão dos princípios econômicos humanísticos, o PAGE abrigou certa heterogeneidade 
de ideias em função dos participantes do GP.4 Através do Plano, o desenvolvimento de cada região 
deveria se ajustar a uma evolução do bem-estar social, porém numa perspectiva “moderada”, 
afinada com o pensamento político de Carvalho Pinto. Sobre a orientação econômica do PAGE 
Sampaio explicou: 

                                                 
3 PINTO, Carvalho, Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo em 14 de março de 1961. 
4 Em entrevista ao Grupo de pesquisa ArtArqBr, Sampaio e Whitaker afirmam que os economistas do Grupo tinham uma 
orientação tradicional da economia, destacando-se Diogo Adolpho Nunes Gaspar, explicitamente Keynesiano. 
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Era um programa keynesiano, o Diogo tinha um retrato de Keynes na sala dele, era um 
apaixonado. Era uma intervenção keynesiana para corrigir previamente os perigos de um 
estanqueamento da economia paulista. A análise é muito bem feita. A análise daquele 
Plano é muito bem feita e tem ingredientes do Sebastião, do Diogo e do Delfim. 
(SAMPAIO, 2007) 

Corroborando e confirmando esta declaração de Sampaio, Whitaker informou que "o plano teve a 
influência de Lebret [...] Mas, ao mesmo tempo, tinha o Diogo, economista que vinha com uma 
perspectiva tradicional da economia" (WHITAKER, 2007). 

A declaração de “uma perspectiva tradicional”, certamente, é dada a partir do desenvolvimento 
político dos participantes do Plano, ou seja, o “tradicional” é pertinente a partir daqueles que foram, 
como Whitaker e Sampaio, assumindo posições à esquerda. Isto porque, naquele momento, a 
discussão entre os economistas brasileiros dava-se entre os ortodoxos que propunham uma 
contenção nos gastos públicos e os heterodoxos, em particular, os keynesinos, que defendiam o 
investimento público para dinamizar a economia nacional à custa do endividamento do Estado. 
Evidentemente, que uma política keynesiana, quando não opera os determinantes macroeconômicos 
afeitos a política federal e não estadual, tem seus limites. Mas o sentido do Plano fica evidente em 
função dessa opção. Ou seja, o recurso poupado pelo Estado através do IPESP tinha necessariamente 
que ser investido para “criar a capacidade de criar casas, estradas e assim por diante”, como previa 
Keynes. Os investimentos gerariam a procura por emprego e novos recursos capitalizados através de 
impostos que também seriam gerados. A discussão sobre os fundamentos keynesianos do PAGE 
escapam aos objetivos do trabalho, mas é notável perceber que nele, mais do que um Plano de porte 
estadual se fazia presente. Sampaio na entrevista citada fez questão de alertar que todo o 
investimento foi feito sem o estado se endividar, o que indica que havia anteriormente uma prática 
de entesouramento muito criticada por Keynes. 

A principal característica do PAGE em termos administrativos foi ter inovado e trabalhado segundo a 
concepção de orçamento-planejamento e, também, ter tido o seu orçamento plurianual aprovado 
para os quatro anos de governo, o que permitiu que o planejamento fosse realizado segundo os 
objetivos traçados, desde que, garantido como foi, o fluxo de recursos. 

2. AÇÕES DO PAGE E AS COMPOSIÇÕES POLÍTICAS 

Através do PAGE, foram executados serviços de infraestrutura, água e esgoto, energia elétrica, 
ferrovia, rodovias, pontes e edifícios para Segurança, Educação e Saúde em diversos municípios, 
conformando uma rede de serviços públicos. A concepção de intervenção do Estado para garantir 
serviços à população fica claro neste trecho no Programa “o aumento de bem-estar da comunidade 
deriva de inversões em setores não sujeitos ao mecanismo automático do mercado, tais como 
Educação, Cultura e Pesquisa, Saúde e Assistência Social, Justiça e Segurança e Sistemas de Esgoto.” 
(PAGE, 1959, p.19) 

O PAGE deve ser entendido como a tradução de uma concepção política de atuação. O seu período 
compreende o final do governo Juscelino Kubitschek, o breve governo de Jânio Quadros e o início do 
governo de João Goulart, sendo importante destacar que durante o ano de 1963, após o término de 
seu governo, Carvalho Pinto foi Ministro da Fazenda de Goulart. Nos conturbados anos pré-golpe 
militar de 1964 Carvalho Pinto e parte da elite política procuravam estabelecer uma alternativa 
política para o desfecho das várias crises que caracterizavam o período, pondo em cheque o precário 
Estado de Direito. Em seu último relatório, em 1962, o Governo apelou à Assembleia Legislativa a fim 
de que o Plano fosse reconhecido como um forte instrumento para combater a grave crise nacional, 
“particularmente severa e num momento que todos compreendemos decisivos para o futuro e 
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destino do País [...]” (PAGE, 1962, p. 3). Em que pese suas ações positivas, no plano federal Carvalho 
Pinto não conseguiu, ou simplesmente não articulou uma alternativa política, saindo do governo 
Goulart antes de seu término e, anteriormente, no plano estadual, mesmo com a bandeira de um 
segundo Plano de Ação para o período de 1963-66, não fez sucessor, vencendo as eleições seu 
opositor Adhemar de Barros. 

3. O PLANO DE AÇÃO E AS DEMANDAS DE OBRAS ATENDIDAS 

No relatório apresentado à Assembleia em 14 de março de 1962, o terceiro e último, consta ter o 
governo contratado entre grupos escolares, unidades sanitárias, fóruns, casa de lavoura, chefias de 
extensão agrícola, delegacias regionais agrícolas, etc., 646 obras com financiamento pelo IPESP, 
sendo que 520 foram entregues e construídas durante o exercício do Plano. Esses dados 
representam, entre outros, 7.000 novas salas de aula para o (antigo) primário, 1.100 para o (antigo) 
secundário, construção de edificações de ensino superior na Cidade Universitária Armando Salles de 
Oliveira - USP, 113 Cadeias e Delegacias, 57 novos Fóruns, 100 postos de Assistência Médica 
Sanitária, 308 Casas da lavoura, etc.5 

O PAGE propiciou ainda o início da construção da Usina Hidrelétrica de Urubupungá, as obras nas 
usinas de Limoeiro, Euclides da Cunha, Barra Bonita, Jurumirim, Bariri, Graminha e Xavantes. Como 
dito, as obras tiveram financiamento do IPESP artifício já utilizado na gestão de Jânio Quadros (1955-
1959), que também serviu para a contratação de projetos por profissionais fora do Departamento de 
Obras Públicas (DOP). Este conheceu novas estratégias de organização do trabalho, segundo o 
arquiteto Whitaker responsável pelo departamento na época: 

O DOP trabalhava com procedimentos antigos tinha setores separados para arquitetura, 
hidráulica, elétrica, etc. (...). Então veio a idéia, por influência do padre Lebret que tinha 
ideias de interdisciplinaridade, do DOP fazer ateliês para desenvolver o trabalho 
completo. [neles], tinha o arquiteto, o hidráulico, todos os técnicos das diversas fases da 
obra. (WHITAKER, 2007). 

Ainda que a produção do DOP começasse a conhecer uma inflexão, o seu ritmo não se adequava aos 
objetivos e prazos do plano. Para Sampaio que dialogava com vários arquitetos modernos, os 
“projetos padrão” desenvolvidos pelo DOP não atendiam as qualidades pretendidas, em termos de 
aproveitamento e funcionalidade. Mas, sobretudo, as qualidades formais e simbólicas das obras 
modernas, que amalgamavam desenvolvimentismo e modernismo, de forma crítica ou não, 
solicitavam a adoção da arquitetura que naquele momento já tinha “feito história”: 

(...) era óbvio que tinha que ser moderno. Nem se discutia, era uma coisa de senso 
comum. Era tão hegemônica a idéia e eles todos eram ligados a isso, tinham acabado de 
sair da arquitetura. Eram todos alunos do Artigas, desse pessoal “craque”. Então eles 
todos... Eu não me lembro de nenhuma discussão formal. Mas eu me lembro que todo 
mundo achava muito bonito, nos recebemos muitos elogios.. (SAMPAIO, 2007)  

                                                 
5 Segundo a mensagem encaminhada à Assembleia em 1962, o FUNDUSP dinamizou a construção de diversos edifícios da 
Cidade Universitária, entre os quais se destacam a Reitoria da Universidade, sede central entregue em 1961, e o início da 
construção do edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU, dentre outras edificações. O Instituo Oceanográfico 
adquiriu um terreno na região portuária de Santos, para a construção do píer de atracação de seu navio, além da compra 
do navio oceanográfico. A Escola de Engenharia de São Carlos teve suas instalações ampliadas. A Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto construiu blocos de laboratórios, capela, restaurante e casa de estudante, sendo prevista para 1962 a 
construção da sede da Escola de Enfermagem. Em Piracicaba, no Campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
construiu a residência dos estudantes e iniciou as obras da sede do Centro Acadêmico. A FAPESP foi criada pelo PAGE em 
1963. 
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Essa opção trouxe grandes questionamentos por parte dos profissionais do DOP. De todo modo, a 
contratação de projetos atendia aos aspectos simbólicos e de renovação e permitiu aos arquitetos, 
ou pelo menos parte deles, explorarem “invenções de soluções” dos equipamentos, como agentes 
políticos. 

4. ARQUITETURA MODERNA E O PLANO DE AÇÃO 

Como dito, até a instituição do Plano de Ação o DOP projetava e implantava projetos padrão cuja 
extração era eclética e em alguns momentos neocolonial. O ecletismo era variado, abarcava edifícios 
com orientação acadêmica e outros com características diversas, incluindo características 
construtivas modernas, como estrutura independente. Mas, os edifícios públicos em São Paulo em 
um momento de afirmação da arquitetura moderna brasileira, da produzida por Lucio Costa e 
Niemeyer e de outras vertentes e suas variações diversas, exibiam uma linguagem não alinhada a 
essa arquitetura, grosso modo, não moderna. Desta forma, na década de 1950, o DOP ainda 
reproduzia projetos padrão, como o do Fórum de São Carlos e o de Barretos (Figura 1). 
 

  
Figura 1: Projeto padrão DOP, Fóruns de Justiça de São Carlos (1950) e de Barretos de 1951 

 

Além do DOP, a Secretaria da Agricultura possuía equipe de engenheiros e arquitetos que também 
projetava seus edifícios através da Divisão de Engenharia Rural-DEMA. Neste caso, a linguagem 
arquitetônica mais recorrente dentre as possibilidades do ecletismo vigente era a neocolonial 
(Figura 2). 
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Figura 2: Casa do encarregado Horto Florestal de Mogi-Mirim 

Fonte: Sec. da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

 

Os objetivos de modernização e de sua representação através da linguagem moderna, quando as 
obras de Brasília já estavam em andamento parecem claros, mas a sua realização apenas a partir de 
1959, mostra quão arraigadas estavam as práticas correntes no interior dos órgãos públicos do 
Estado. 

Assim, a adoção da arquitetura moderna pelo PAGE reveste-se de grande importância. De certa 
forma, os arquitetos assumiram posturas inovadoras, não apenas em termos arquitetônicos, mas 
também em termos sociais e de como a arquitetura poderia auxiliar as transformações no período. 
Para Manfredo Tafuri, a gênese da arquitetura moderna informa que a arquitetura ao renunciar seu 
papel simbólico, ao menos no sentido tradicional e, para evitar sua própria destruição, descobriu sua 
vocação científica. Completando, afirma que deslocando seu “lugar” tradicional a arquitetura aceitou 
tornar política a sua própria obra e, enquanto agentes políticos, os arquitetos passaram a assumir a 
tarefa de invenção contínua de soluções de vanguarda aos níveis mais generalizáveis (TAFURI, 1981). 

Boa parte dos arquitetos que atuaram no PAGE excederam a questão da representação, numa 
postura semelhante à exposto por Tafuri. Havia entre os arquitetos modernos, o entendimento de 
que os equipamentos públicos não incorporavam como deviam a noção de uso e utilização universal. 
Discutindo sua atuação, tendo como base seu projeto do Fórum de Araras (Figura 3) Fábio Penteado 
considerou: 

O que é um Fórum? Você pode pegar a história para enriquecer, aumentar o livro, 
história antiga, etc. Aí vem a realidade se aproximando da realidade, onde ele é? Para 
quem que ele vai atender? Em Araras devia ter quinze mil habitantes. Também fui ver o 
que era um Fórum e tinha um padrão geral, assim era a descrição que vi na época: um 
padrão dentro daquela linha dos juízes, do comando não sabe da onde. Um prédio 
Vetusto. E acomodava no terreno, conforme o projeto vinha uma escada, com pé direito 
duplo na entrada na porta, uma réplica de salas dos passos perdidos que as pessoas se 
dirigem. (...).O cidadão comum ao se aproximar já tem dúvida, já tem medo, é ancestral. 
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Na porta daquele prédio tem um cidadão que é guarda que pode barrá-lo e ele pode não 
fazer nada, mas está lá relaxado, já maltratando pelo princípio de ser autoridade. 
(PENTEADO, 2007). 

 

 
Figura 3: Fórum de Justiça de Araras, projeto Fábio Penteado, de 1959 

 

Para o arquiteto o Fórum poderia ter outro entendimento: 

O Fórum não é só Fórum de Justiça, ele tem lá o registro imobiliário, os cartórios, então o 
cidadão nasce um filho vai registrar, morreu alguém ele tem que fazer inventário. Ai 
entra todo o aspecto da realidade. (...) um Fórum que não tivesse porta. A área era uma 
praça grande, tinha espaço. Então a idéia em princípio foi de usar um espaço onde 
chamaria de Fórum, ele gerava uma sombra na pracinha onde o cidadão aguardava na 
sombra. (PENTEADO, 2007) 

O projeto buscava aliar modernização com uma nova condição democrática para o país. A dimensão 
pública era uma tarefa a ser completada na transição para uma verdadeira democracia. O Fórum, 
portanto, deveria ser entendido como um equipamento público, de uso público efetivo, sua relação 
com o espaço público externo, tornado praça pelo projeto, devia ser de continuidade e não de 
restrição, a praça adentrava no Fórum, como a vida ativa deveria fazê-lo. Esta concepção de 
equipamento público entretanto não se dirigiu ao conjunto da produção moderna dos edifícios do 
Plano de Ação, mas a parte da produção que direta, ou indiretamente, buscava ampliar o espectro da 
função social da arquitetura que naquele período começava a ganhar forma com Vilanova Artigas. 
Esta mesma concepção ditada por Penteado, pode ser verificada nas escolas e fóruns projetados por 
vários outros arquitetos. 

Os arquitetos envolvidos com projetos de escolas, fóruns, postos de saúde, casas da agricultura, etc., 
são inúmeros, sendo que a pesquisa conseguiu confirmar obras de 160 arquitetos, implantadas em 
275 cidades do estado. 
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5. CONCLUSÃO 

Tanto em termos da função social da arquitetura, como da arquitetura moderna como representação 
simbólica da modernização da economia e da sociedade, ou simplesmente no campo da renovação 
da linguagem arquitetônica, pura e simplesmente, as obras do PAGE em um curto espaço de tempo 
difundiram de forma excepcional a arquitetura moderna, por todo Estado, principalmente o interior. 

 

 
Figura 4 : Vilanova Artigas - Ginásio Estadual de Itanhaém 

 

Essas obras constituem um patrimônio edificado de valor inestimável e nunca foram tratadas no seu 
conjunto. Reconhecer seu significado de conjunto altera o entendimento da própria arquitetura 
realizada. Tradicionalmente esses edifícios aparecem vinculados à análise da produção dos 
arquitetos autores, ou de um segmento da produção, por exemplo escolar – tendo por base uma 
divisão por décadas. Pensando-as no quadro da implantação do PAGE adquirem um novo significado. 
Os arquitetos funcionários do Estado, não desejavam perder a condição de “projetistas” dos próprios 
públicos, e também havia a questão da remuneração dos projetos que viriam a ser contratados junto 
aos escritórios de arquitetura, o que exigiu alguma negociação. Essa se deu de forma pública no 
Instituto dos Arquitetos do Brasil – seção São Paulo em assembleia com decisão sobre os valores de 
remuneração firmados em ata. Importante salientar que não foi uma contratação extraordinária de 
um arquiteto para trabalhar para o chefe do executivo segundo seus desejos, mas sim um acordo 
público que revestiu a decisão de um valor de compromisso dos arquitetos para com o Estado, mas 
também para com a solução dos equipamentos e sua dimensão pública. Ainda que não formulada 
claramente, houve uma “aliança” do governo com os arquitetos vinculados ao IAB, aliança que 
permitiu que uma parcela significativa dos arquitetos dessem vazão aos seus ideais e que deram 
sentido a função social, questão cara para o desenvolvimento naquele momento do Brutalismo 
Paulista ou da chamada Escola Paulista. 
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Este artigo discute os critérios utilizados para o registro da arquitetura do Vale do 
Paraíba paulista, elaborados pela equipe liderada pelo arquiteto Antônio Luiz Dias de 
Andrade (1948–1997), na década de 1970. Durante a constituição dos órgãos de 
preservação estaduais brasileiros e diante da ampliação  do que  a  noção de patrimônio 
material envolvia, diversos inventários foram empreendidos por estas novas instituições. 
O levantamento em questão é formado por mais de 1.200 desenhos em folha tamanho 
ofício, sendo a maioria deles composta por desenhos de campo. E faz parte dos 
primeiros inventários sistemáticos promovidos pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, órgão do estado de São Paulo para 
preservação do patrimônio, com o objetivo de inventariar a arquitetura paulista. Este 
conjunto de desenhos foi objeto de nossa dissertação de Mestrado - O desenho  como 
método de Estudo:  Antônio  Luiz Dias  de  Andrade e a Arquitetura do Vale do Paraíba, 
defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 
2012. No trabalho aqui proposto, discutimos as contribuições deste inventário no que diz 
respeito aos critérios de registro da temática abordada, a qual levantou as técnicas 
construtivas do Vale do Paraíba. Ao deparar-se com a extensa dimensão de temas a ser 
incluída no inventário, Dias de Andrade abandonou o uso  das fichas cadastrais que eram 
utilizadas na época, e adotou o desenho como modo de registro deste patrimônio,  
conferindo-lhe um caráter singular. 

 PALAVRAS CHAVE: Arquitetura, Preservação do Patrimônio, Inventário, Técnicas 
Construtivas, Vale do Paraíba 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda o Levantamento das Técnicas e Sistemas Construtivos da Região do Vale do 
Paraíba, o qual foi elaborado pelo arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade (1948–1997) e equipe, nos 
anos 1970. Trataremos especificamente das contribuições deste levantamento quanto às suas 
formas de registro, as quais se basearam na linguagem do desenho, assim como das técnicas 
construtivas que corresponderam à sua temática central. O levantamento em questão é formado por 
mais de 1.200 desenhos, sendo a maioria deles registros de campo. Faz parte dos primeiros trabalhos 
para inventariar a arquitetura paulista promovidos pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), órgão do Estado de São Paulo responsável pela 
preservação do patrimônio paulista. Este conjunto de desenhos foi objeto de nossa dissertação de 
Mestrado, intitulada – O desenho  como método de Estudo: Antônio Luiz Dias de Andrade e a 
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Arquitetura do Vale do Paraíba1 – desenvolvida sob a orientação da Profª. Drª. Anália Amorim e 
defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 2012. 

Dias de Andrade atuou nos campos da preservação do patrimônio e do ensino de arquitetura. Dirigiu 
a regional paulista do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), de 1978 a 1994, 
e foi conselheiro do CONDEPHAAT. Graduou-se mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. Lecionou no departamento de História desta mesma 
instituição de 1979 a 1997, ano de seu falecimento. Ainda durante o curso de graduação, Dias de 
Andrade começou a frequentar o IPHAN para realizar trabalhos específicos de desenho. Após 
graduar-se em arquitetura no ano de 1972, passou a trabalhar para esta instituição federal. 
Paralelamente, em 1973, iniciou trabalhos esporádicos de inventários para o recém-fundado 
CONDEPHAAT (Cf. ANDRADE, 1984, p. 1). 

Ao longo dos primeiros anos de funcionamento, o CONDEPHAAT buscou definir suas diretrizes de 
atuação através de uma Comissão Técnica para Estudos e Tombamentos. Esta foi dirigida pelo 
arquiteto Carlos Lemos, também professor da FAU-USP.  Dentre as iniciativas de preservação do 
patrimônio, a Comissão apontou a necessidade da elaboração de inventários de bens para orientar 
os processos de tombamento. O roteiro destes inventários inicialmente considerou, além da 
arquitetura colonial, a arquitetura realizada nos períodos da economia cafeeira e, posteriormente, da 
economia industrial. Ao incorporar construções de fases mais recentes da história, o órgão avançou 
nas concepções vigentes do que abarcava o escopo de bens culturais da época. 

O primeiro inventário foi realizado em 1972 e compreendeu fazendas da região de Itu. Estes 
inventários foram gradativamente desenvolvidos por regiões e, posteriormente, incluíram a região 
de Campinas e do Vale do Paraíba. Consistiram em levantamentos da configuração geral das 
edificações que foram representados por desenhos técnicos em plantas, cortes e elevações. 

Em 1975, Carlos Lemos, diretor da Comissão Técnica para Estudos e Tombamentos do CONDEPHAAT, 
instituiu Dias de Andrade como coordenador de pesquisas das técnicas construtivas da região do 
Vale do Paraíba (Cf. MORI In: LEMOS, MORI, D’ALAMBERRT, 2008, p. 35). A nomeação de Dias de 
Andrade ocorreu em função de sua familiaridade com esta região e outros fatores que 
apresentaremos a seguir. 

O Vale do Rio Paraíba está situado entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e indicava o 
caminho entre as cidades de São Paulo e o Rio de Janeiro. Em diversos momentos da história, esta 
região foi ocupada por diferentes motivos. Inicialmente, os bandeirantes passaram por ela em busca 
de metais preciosos e encontram o caminho para as Minas Gerais; posteriormente tornou-se sítio de 
cidades da rota do ouro que ligavam as Minas Gerais ao porto de Parati; já no princípio do século XIX, 
tornou-se uma importante região produtora de café.  

Os profissionais responsáveis pelo levantamento acreditavam que o estudo das técnicas construtivas 
poderiam revelar permanências de costumes que enriqueceriam o conhecimento do patrimônio 
edificado da região. O Vale do Paraíba era considerada ainda uma região privilegiada em virtude das 
diversas ocupações que lá ocorreram. Para Dias de Andrade era indiscutível a relevância do papel dos 
sistemas e técnicas construtivas enquanto elementos definidores da obra de arquitetura (ANDRADE, 
1984, p. 4). 

Outro fator relevante relaciona-se com o envolvimento de Dias de Andrade na restauração da 
Fazenda Pau d’Alho, situada no Município de São José do Barreiro, desde o princípio de sua atuação 
                                                 
1 Dissertação desenvolvida com auxílio de bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 
processo 2010/13715-0. 



 O desenho como registro: Antônio Luiz Dias de Andrade e o levantamento das Técnicas Construtivas do Vale ... 113 
 MOSANER, F. F. L. 

no IPHAN. Esta fazenda é um importante exemplar da arquitetura cafeeira, por isso foi tombada pelo 
IPHAN nos anos 1950. Luis Saia, que era o diretor IPHAN desde os anos 1940, iniciou esta restauração 
em 1969 e teve Dias de Andrade em sua equipe. Ao longo deste trabalho, surgiram questionamentos 
em relação às partes a serem reconstituídas do conjunto de edificações e equipamentos de 
produção. A equipe pretendia instalar o Museu Nacional do Café naquele local e, para tanto, Dias de 
Andrade e Luis Saia iniciaram uma pesquisa mais ampla, a qual incluiu outras fazendas na região. 
Nesta pesquisa foram investigados técnicas construtivas e equipamentos para a produção do café, 
para subsidiar as obras de restauração da Fazenda Pau D’Alho.  

Na introdução de sua tese de doutorado, Dias de Andrade (1993) relatou esta experiência, assim 
como destacou que assumiu a conclusão das obras de restauro da Fazenda Pau D’Alho, após o 
falecimento de Saia. Nas palavras de Dias de Andrade (ibid.): 

Em 1975, logo após a morte do arquiteto Luis Saia [...] fui surpreendido ao ser designado 
para coordenar a conclusão das obras de restauração da Fazenda Pau d’Alho, situada no 
Município de São José do Barreiro. Até então vinha acompanhando a realização dos 
trabalhos desde o seu inicio, como uma espécie de aprendiz. [...] 

É certo [...] que a decisão de promover a restauração do bem cultural e o desejo de ali 
instalar o Museu Nacional do Café compreenderam uma série de iniciativas paralelas 
como, por exemplo, a realização dos levantamentos métrico-arquitetônicos de mais de 
uma centena de antigas fazendas na região, e que terminaram por influir na condução das 
obras na medida em que o conhecimento adquirido sobre a arquitetura do período foi se 
incorporando aos processos de trabalho. 

Luis Saia costumava amiúde visitar as obras, ocasião em que percorria demoradamente 
todas as suas dependências, investigava os detalhes da antiga construção, os vestígios das 
partes desaparecidas, aferindo as suas interpretações, expondo as suas dúvidas e 
descobertas aos seus auxiliares, conversas que se prolongavam nos pequenos hotéis da 
cidade e durante as longas viagens de automóvel. 

Viagens que se estenderam a Minas Gerais, em busca de outras antigas fazendas que 
guardavam os equipamentos primitivos de beneficiamento de produtos agrícolas, 
informações imprescindíveis para a correta interpretação dos restos encontrados na Pau 
d’Alho [...]  (ANDRADE, 1993, p. 1). 

Em 1976, o arquiteto ingressou como professor assistente na FAU-USP na disciplina de História da 
Técnica no Brasil e, nesta disciplina, promoveu viagens com os alunos aos antigos engenhos 
paulistas, para complementar estudos e leituras bibliográficas, junto à prática de levantamento de 
campo (Cf. ANDRADE, 2011, p.52). Por fim, a habilidade de Dias de Andrade no ofício do desenho 
havia se revelado desde os primeiros trabalhos realizados para o IPHAN, logo já era reconhecida por 
todos seus colegas. 

2. O LEVANTAMENTO DAS TÉCNICAS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS DA REGIÃO DO VALE DO 
PARAÍBA 

O Levantamento das Técnicas e Sistemas Construtivos da Região do Vale do Paraíba foi realizado de 
1976 e 1977. A equipe contratada era composta de três arquitetos: Antônio Luiz Dias de Andrade 
(responsável pela maioria dos desenhos e líder da equipe), Luis Alberto do Prado Passaglia e Odair 
Carlos de Almeida. 
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Inicialmente os três arquitetos consultaram o material existente nos arquivos do CONDEPHAAT e do 
IPHAN, os quais haviam sido coletados em cadastramentos anteriores, para conhecer o que já  havia 
sido registrado e balizar o futuro trabalho a ser executado. A partir da análise deste material, foram 
definidos os itinerários para se detalhar os levantamentos elaborados anteriormente, destacando-se 
as soluções técnicas e complementando-se as informações relativas a implantação de edificações 
ligadas à produção e maquinário. Foram observadas exemplares de arquitetura rural, urbana, civil, 
religiosa e conjuntos urbanos, visando a registrar as técnicas construtivas utilizadas na região. 

As viagens foram realizadas em quatro grupos de municípios do Vale do Paraíba. Ao final de cada 
etapa foram redigidos os relatórios correspondentes. Os quatro grupos de cidades foram: Redenção 
da Serra, Lagoinha e São Luís do Paraitinga, estas foram visitadas de julho a outubro de 1976; Areias, 
Bananal e São José do Barreiro, visitadas de janeiro a março de 1977; Mogi das Cruzes, Santa Isabel e 
Guararema, visitadas de junho a agosto de 1977; Jacareí, Santa Branca e Salesópolis, visitadas em 
setembro e outubro de 1977. 

2.1. A adoção do desenho como principal modo de registro e procedimentos de trabalho 

A equipe adotou inicialmente fichas cadastrais que já eram fornecidas e adotadas por instituições 
voltadas à pesquisa e inventário do acervo cultural. Estas se baseavam no modelo desenvolvido pela 
UNESCO e priorizavam a organização das informações por meio da escrita e do preenchimento de 
uma planilha de informações textuais. Apesar de haver espaço para informações de desenho, tais 
como plantas, cortes e elevações, estas fichas consideravam que as informações acerca dos sistemas 
construtivos fossem descritas com base na linguagem escrita, em vez de na linguagem do desenho. O 
objetivo destas fichas era, portanto, sistematizar as informações coletadas. Todavia, elas tratavam o 
desenho como uma formas de registro secundária e não a principal (Figura 1). 
 

  
Figura 1: Fichas de inventário adotadas pela Unesco para a proteção do Patrimônio Europeu de 1972 (esquerda) e adotadas 

pelo IPAC , Bahia, Brasil em 1975 (direita). Fonte: SANTOS, 1999 
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É importante destacar que estas fichas foram concebidas para o cadastramento de edifícios e não 
para temas diversos, tais como aqueles que foram abordados no Levantamento das Técnicas e 
Sistemas Construtivos da Região do Vale do Paraíba. Este levantamento incluiu técnicas construtivas, 
máquinas de produção e arquitetura vernacular. Ao se depararem com a riqueza do universo a ser 
registrado, os arquitetos perceberam que a utilização daquele tipo de ficha seria insuficiente. Dias de 
Andrade (1983, s/p.) descreveu esta constatação com as palavras abaixo: 

[...] as minhas primeiras tentativas de documentação, daquela maneira organizada, 
revelavam-se insatisfatórias, pois o método demonstrava rigidez incompatível com a 
realidade que me deparava, rica em manifestações singulares e expressivas, impossíveis 
de serem anotadas em um único tipo de ficha. Assim, munido apenas de folhas tamanho 
ofício e câmara fotográfica, procurei registrar aquilo que julguei importante à pesquisa e 
aos objetivos propostos. Creio tenha prevalecido critério bastante difícil de explicitar, 
determinado, sobretudo, por impressões sensíveis e espontâneas. De fato, julgo, decorre 
a frágil disciplina que pode ser observada nas folhas de campo, que expressa, por sua vez, 
os problemas e dificuldades encontrados. 

[...] Senti, em verdade, certa insatisfação ao perceber, principalmente, o modo de vida, 
reflexo de um processo cultural, expresso por uma ordem de arquitetura, do espaço, dos 
artefatos, e mesmo, nos comportamentos e hábitos das pessoas que os usufruíam e, a me 
ver diante da total incapacidade de reproduzir, na sua plenitude, a profunda impressão 
causada. 

Portanto, as primeiras escolhas da equipe foram abandonar as fichas tradicionais e adotar o desenho 
como principal forma de registro do patrimônio a ser inventariado. Ao comentar o desenho como 
instrumento, Massironi (2010, p.17) destacou a dimensão da flexibilidade e adaptabilidade de seu 
uso: 

 [...] instrumento tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão intrinsecamente elástico que 
permite a narração, dos mais diversos modos, da complexidade, e cada vez mais dilatável 
para cobrir a possibilidade expressiva [...] De fato, esta técnica essencial e primária, 
baseada nos processos da visão, encontra meios e matizes para se adaptar às mais 
variadas exigências. 

Quanto aos procedimentos dos trabalhos de campo: as medidas gerais eram tiradas no passo, tanto 
entre edificações nos desenhos de implantação, quanto nos ambientes internos das edificações. Por 
experiência em aferição das medidas, os três arquitetos sabiam que cada passo media cerca de 80 
centímetros com pequena margem de erro, considerando a finalidade de cadastramento dos 
desenhos. Essas medidas já eram convertidas em metros nas anotações de campo. Outro ponto que 
demonstrava a qualidade das anotações de campo eram os desenhos, já registrados nas proporções 
corretas, pois, após tiradas algumas medidas, as demais eram estimadas por meio da observação 
visual de suas proporções. 

Este método de medição e desenho conferiu agilidade à execução dos levantamentos — o que foi 
importante devido à necessidade de sua confecção. De um lado, a rápida industrialização e 
urbanização naquela região ameaçava a permanência do patrimônio a ser inventariado. De outro, 
havia limitações de recursos humanos e financeiros para execução do levantamento em questão. 
Passadas algumas décadas, observamos que boa parte do patrimônio inventariado, de fato, foi 
destruído; de modo que restaram apenas os desenhos de Dias de Andrade e equipe, como seu único 
registro. 
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2.2. Os desenhos das técnicas construtivas 

Por ser a principal motivação do levantamento em questão, há um especial olhar voltado para os 
sistemas construtivos. A ênfase neste aspecto é revelado nos desenhos de cortes e detalhes, onde os 
edifícios são dissecados de modo a serem compreendidos por dentro, como em desenhos de 
anatomia e botânica. Agrupamos os desenhos de detalhes construtivos segundo os componentes 
citados por Dias de Andrade em sua dissertação de mestrado, que procurou recolher de cada obra 
registrada informações de cada um deles. São estes os  agrupamentos relativos às técnicas 
construtivas: grupo de desenhos de embasamento, desenhos de estrutura, desenhos de cobertura e 
detalhes de portas e janelas. 

Os levantamentos preocuparam-se em registrar as principais técnicas construtivas e soluções 
estruturais. Os embasamentos, os sistemas estruturais, as coberturas e os caixilhos foram registrados 
na maioria das edificações, ora em pequenas anotações em desenhos maiores, ora em folhas 
inteiras, contendo medidas e detalhes. Ao comentar o estudo das técnicas construtivas, Dias de 
Andrade (1984, p.16) afirmou que: 

Auxilia o entendimento das estruturas das obras de arquitetura e, conseqüentemente, 
seus sistemas construtivos, o exame do conjunto de seus componentes. Primeiro, a parte 
principal, a portante; em segundo, a de cobertura e, por fim as estruturas 
complementares tais quais as de sustentação dos pisos, forros, envasaduras, 
equipamentos e utensílios vários. A forma de acolher e distribuir os esforços, bem assim a 
técnica e o material empregado, constituem em todos os casos, referências para a 
caracterização e compreensão dos respectivos sistemas construtivos (ANDRADE, 1984 p. 
16) 

Podemos apontar como características comuns destes desenhos a utilização de grafismos que 
permitem o reconhecimento dos diferentes técnicas construtivas e materiais empregados. São 
comuns desenhos que identificam e distinguem as alvenarias de pedra, tijolos de adobe, ou taipa de 
pilão. Notamos a clareza e precisão das representações gráficas destes materiais, revelando suas 
texturas, encontros e dimensões. 

As sambladuras e encaixes das peças de madeira, assim como a estrutura de barroteamento do piso 
e telhados também são objetos de registro. As informações de dimensões são anotadas através de 
cotas em centímetro e em chamadas de texto indicando espaçamentos ou dimensões de peças. Há 
uma predominância de desenhos em cortes parciais e perspectivas, muitas vezes explodidas ou com 
partes ocultas, recurso que enfatiza os encaixes e a montagem dos elementos. Neste grupo de 
desenhos também encontramos plantas e elevações, usualmente com a função de representação do 
sistema construtivo com um todo e de localizar o detalhe ampliado. 

No desenho da Fazenda Dois Retiros, em Bananal (Figura 2), o embasamento é representado por um 
corte detalhado e uma perspectiva sucinta de dentro do porão.  Os dois desenhos explicam a 
disposição do embasamento e colunas de apoio da viga baldrame, mais espessos do que a alvenaria 
de fechamento em adobe. No corte ampliado são desenhadas as pedras e seu modo de 
assentamento, utilizando texturas diferentes para cada tipo de material. Neste desenho fica clara a 
função de vedação do adobe, que é aparente por dentro do porão e revestido com argamassa pelo 
lado externo. É mostrada a sambladura de encaixe do barrote na viga baldrame. Para complementar 
a informação sobre os barrotes há um texto ao lado que informa que suas seções são diversas, 
“variando de madeira aparelhada a paus roliços com aparelho na face superior”. As anotações 
escritas e numéricas são importantes complementos dos desenhos. 
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Figura 2: Fazenda Dois Retiros, 
Bananal. Detalhe de 

embasamento. Desenho: A.L. 
Dias de Andrade. Levantamento 

da Vale do Paraíba, déc. 1970 
Fonte: Arquivo IPHAN-SP  

 

A elevação em detalhe na Fazenda Laranjeiras, em Bananal (Figura 3) é um exemplo de desenho 
onde a ênfase está na representação gráfica das técnicas construtivas. Há quatro tipos de textura, 
sendo três representando diferentes tipos de assentamento de pedra. Apreendemos que as pedras 
do cunhal são grande pedras aparelhadas, assentadas com argamassa. O embasamento também é de 
pedra, porém utilizadas como encontradas no terreno em seu assentamento os vãos são preenchidas 
com pedras menores. A parede em cima do embasamento indica uma argamassa com pedras 
incrustadas. Há também a coluna de alvenaria de tijolo de barro, representada através do grafismo 
de assentamento dos tijolos. Estas colunas apóiam o cruzamento dos frechais. A peça do frechal é 
representada com uma textura que indica  a sombra projetada pelo beiral do telhado conferindo a 
ilusão do recuo em relação ao plano da coluna de alvenaria. Apesar do telhado não ser o assunto 
principal deste desenho, ele também e representado como “textura” de materiais. É de se notar a 
acuidade que é representado o telhado, com as telhas capa e canal em vista. 

Em outros desenhos de estrutura as informações concentram-se na anotação das dimensões das 
peças e em suas junções e encaixes. Este grupo representa, em sua maioria, as estruturas autônomas 
de madeira. Neles há uma tendência à simplificação dos desenhos, constituídos predominantemente 
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de linhas e com o menor uso de texturas para identificação dos materiais. Estes desenhos refletem a 
própria natureza destas estruturas: mais leves, com peças delgadas, e sua estabilidade depende do 
funcionamento do conjunto de peças e como elas são conectadas entre si, e não da massa das 
paredes estruturais. 

Há uma série de anotações que forma feitas em casas populares na área urbana do município de 
Redenção da Serra. Algumas casas estavam em demolição, o que permitiu a observação destas 
estruturas reveladas (Cf. ANDRADE, PASSAGLIA,  ALMEIDA, 1977, s/p).  O desenho em corte de uma 
casa popular à Rua Cap. Alvim (Figura 4) mostra uma casa popular construída de paus roliços. Através 
da escrita são indicados os diâmetros das peças e informado o apoio das paredes diretamente no 
chão, sem baldrames, alem de outras informações. O desenho é simplificado ao funcionamento 
estrutural e é complementado com informações escritas. 

 

 
Figura 3 - Fazenda Laranjeiras, Bananal. Elevação e 

detalhe. Desenho: A.L. Dias de Andrade. Levantamento 
da Vale do Paraíba, déc. 1970. Fonte: Arquivo IPHAN-SP 

Figura 4 - Casa popular, Redenção da Serra. Corte. Desenho: 
A.L. Dias de Andrade. Levantamento da Vale do Paraíba, déc. 

1970. Fonte: Arquivo IPHAN-SP 

 

A cobertura é um elemento importante para as construções tradicionais, pois as protege contra as 
intempéries. As questões de como proteger as pessoas e a edificação das águas pluviais, e 
conseqüentemente como solucioná-la estruturalmente motivam estas investigações gráficas. Foi 
registrada a diversidade de peças e encaixes de madeira que compõe o conjunto da cobertura, onde 
cada peça tem seu nome e função. Foram anotadas soluções de beirais, sua junção com as paredes e 
o modo de aliviar a força obliqua que as a cobertura descarrega sobre estas. Um ponto importante 
da cobertura é o encontro de sua estrutura com as paredes, ponto onde normalmente nascem os 
beirais. Este trecho de cobertura foi desenhado em quase todas as edificações registradas, com o 
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mesmo interesse nas soluções adotadas nas igrejas, capelas de beira de estrada, sedes das fazendas 
e casas mais singelas. 

Poucos detalhes típicos dos beirais da arquitetura tradicional brasileira desenhados a posteriori por 
nossos estudiosos até então2, com intuito de realizar uma síntese. No levantamento do Vale do 
Paraíba os beirais foram registrados em sua diversidade de soluções nos desenhos de campo. Há um 
grande conjunto de folhas que contém desenhos detalhados em corte das diversas soluções de 
beiral. Nestes desenhos são anotadas as dimensões das peças, suas sambladuras e encaixes, as 
chegadas dos caibros nos frechais, o travamento dos cachorros para permitir seu balanço, os guarda-
pós. Podemos observar a diversidade de soluções registradas nos quatro desenhos apresentados a 
na Figura 5. 

 

  

  
Figura 5 - Conjunto de detalhes de beirais. Desenhos: A.L. Dias de Andrade 

Levantamento da Vale do Paraíba, déc. 1970. Fonte: Arquivo IPHAN-SP. 

 

3. CONCLUSÃO 

O Levantamento das Técnicas Construtivas do Vale do Paraíba está inserido no conjunto de 
inventários da arquitetura paulista promovido nos primeiros anos de atuação do CONDEPHAAT. Este 
trabalho mostrou-se inovador tanto em seu conteúdo, quanto em sua forma de registro, isto é o 
desenho, naquele período. 

A inovação quanto ao conteúdo reflete a ampliação dos conceitos acerca do patrimônio. Esta 
abarcou os aspectos construtivos, a relação com a paisagem natural e social dos objetos retratados, 
                                                 
2 José Washt Rodrigues, Sylvio de Vasconcellos, Paulo Santos, Lúcio Costa, Luis Saia, entre outros. 
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os vestígios materiais relacionados à produção e os costumes cotidianos da população. Essas 
mudanças estavam acontecendo em diversas instâncias internacionais e locais e foram 
potencializadas pelo lugar privilegiado que Antônio Luiz Dias de Andrade encontrava-se naquele 
momento. Como vimos, o arquiteto trabalhava no IPHAN, onde acompanhara obras de restauro 
importantes como a Fazenda Pau d'Alho, lecionava a disciplina História da Técnica no Brasil na FAU-
USP e havia participado dos primeiros inventários realizados pelo recém-fundado CONDEPHAAT. 

Este levantamento foi inovador, sobretudo, em sua forma de registro.  Conforme vimos, ao perceber 
a ampla dimensão de temas a serem abordados no trabalho, Dias de Andrade adotou o desenho 
como a sua principal forma de registro e abandonou as fichas adotadas na época, as quais 
privilegiavam a escrita. Tais desenhos não tiveram definição de escala ou forma de apresentação; 
assim, o conteúdo entregue pôde ser, consequentemente, mais flexível, ainda que dependesse das 
habilidades dos desenhistas. 

Vistos em conjunto, os detalhes registrados por esses desenhos revelam-nos a diversidade de 
soluções para as questões construtivas. Neste sentido, ressaltamos que esses desenhos não são uma 
formulação abstrata de uma solução ideal ou tipológica, mas sim revelam todas as variações e 
adaptações decorrentes do saber fazer, dos materiais encontrados e das ferramentas que ali 
estavam disponíveis. Esta riqueza e diversidade são evidenciadas pelo fato de os registros  serem 
feitos com a mesma acuidade e interesse nas sedes de fazendas, nas igrejas e na arquitetura popular 
(a qual incluiu pequenas casas rurais ou urbanas e capelas de beira de estrada). Estes edifícios 
passaram a ser valorizados, portanto dignos de  registro, também pelo saber fazer contido em suas 
construções, e não apenas como valor plástico ou de obra artística única. 
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PATRIMÔNIO RESIDENCIAL 
 
 
 
 

s artigos aqui reunidos são uma seleção dos trabalhos apresentados 
no CICOP 2014 na Sessão temática "Patrimônio Residencial". A alta 
qualidade dos trabalhos, bem como o grande número de pesquisas 

que versavam sobre as relações entre habitação, história e preservação, 
demonstram o campo fértil de pesquisas sobre o tema no Brasil e na América 
Latina. 

Os desafios de pensar a sua manutenção às gerações futuras está apresentado 
nos quase 40 artigos apresentados no CICOP que lidaram com tipologias 
residenciais variadas. De grandes casarões da elite paulista, passando por 
bangalôs no nordeste, casas de ferroviários, conjuntos habitacionais, vilas 
operárias e casas de extratos sociais médios somos instigados a nos 
posicionarmos diante deste rico e diverso patrimônio. As habitações 
constituem a feição mais significativa de nossas cidades e estão em constante 
transformação. Há casos em que a preservação legal se impôs como 
necessidade ou demanda social, há outros que estão clamando pela ação de 
preservação e outros tantos em que pesquisar e estudar o único registro 
possível. 

O artigo de Sabrina Costa e Bárbara Martins trata do patrimônio residencial na 
Universidade de São Paulo, explorando como as casas são utilizadas pela USP, 
suas possíveis atribuições de valor e ações de preservação. O texto de Lindener 
Pareto Júnior discute a arquitetura realizada pelos construtores leigos, 
nacionais ou estrangeiros, em São Paulo e como elas compõe a massa 
edificada de bairros operários e de classe média na cidade, e como ainda há 
muito o que preservar. Já o texto de Caroline Elias e Ivan Cavalvanti apresenta 
a tipologia dos bangalôs em João Pessoa. Por meio da pesquisa no Arquivo da 
Prefeitura, levantam documentos e dados sobre uma arquitetura ainda a ser 
melhor conhecida. 

Os três artigos publicados neste tema são uma amostra da qualidade das 
pesquisas debatidas durante o CICOP e da variedade e da possibilidade de 
pesquisas sobre as relações entre habitação e patrimônio cultural. São um 
convite para novas reflexões, pesquisas e ações no campo da preservação.  

 

Flávia Brito do Nascimento 
FAU/USP - São Paulo 

Comissão Científica do Livro 
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 A Arquitetura dos “práticos” 
na constituição do patrimônio edificado 

paulistano (1870-1933) 
 PARETO JR., Lindener 1 

RESUMO 
Este artigo pretende colocar na berlinda a profusa atuação dos chamados “Práticos 
Licenciados”, construtores não diplomados, mas autorizados pelos órgãos públicos, por 
conta de suas pregressas experiências profissionais, como competentes e legalmente 
habilitados para projetar e construir na cidade de São Paulo. Entre o último quartel do 
século XIX e a década de 1930, os “práticos” foram fundamentais na produção do espaço 
urbano paulistano. E não só estiveram no centro do debate sobre a competência de 
construir alavancada pelo corporativismo dos profissionais diplomados, como foram, em 
grande medida, os responsáveis pela consolidação do patrimônio arquitetônico popular 
que crivou de casarios ecléticos os bairros centrais da cidade de São Paulo. A análise da 
trajetória dos mesmos - evidenciada aqui por um breve estudo de caso - e as identidades 
do patrimônio que consolidaram se faz urgente para, além de remontar as celeumas da 
definição do campo profissional de engenheiros e arquitetos, refletir sobre a premente 
necessidade de preservação do que ainda resta do patrimônio cultural edificado pelos 
mesmos. 
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PALAVRAS CHAVE: São Paulo, patrimônio, arquitetos, “práticos” 

1. INTRODUÇÃO 

As linhas que se seguem colocam na berlinda a intensa atuação de construtores ainda hoje pouco 
estudados pela historiografia. Conhecidos como “Práticos Licenciados”, ou “Arquitetos Licenciados”, 
os mesmos foram mão-de-obra dominante no âmbito da construção civil paulistana, mormente 
entre 1870 e 1933.1 Sua trajetória, e a de tantas outras categorias profissionais especializadas, se 
insere no amplo quadro das revoluções operadas no âmbito da sociedade europeia e depois mundial, 
tanto no plano econômico - a Revolução Industrial - quanto no plano político-social - a Revolução de 
Independência Americana e a Revolução Francesa – que trouxeram à baila um mundo crivado de 
grandes cidades. No bojo da vida citadina descortinam-se os debates sobre os rumos da cidade, suas 
mazelas sociais, seus múltiplos sujeitos, venturas e desventuras. Especificamente em São Paulo, em 
fins do século XIX, o fim moroso da mão-de-obra escrava, a intensa chegada de imigrantes e a adoção 
de um ideário modernizante para a sede dos grandes exportadores do “Ouro Verde”, fazem da 

                                                 
1 O recorte cronológico adotado é balizado por pesquisas prévias e em adamento na Série Obras Particulares (SOP) – série 
documental pertencente ao Arquivo Histórico Municipal Washington Luís (AHMWL-SP) – entre 1906 e 1914. No entanto, a 
temática exige alguns recuos e avanços necessários para a atual reflexão. No que tange à data final, 1933, a baliza é o 
decreto de regulamentação da profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor, que começou a restringir (sem contudo 
proibir definitivamente) a atuação dos construtores não diplomados. A data inicial, 1870, coincide com o início dos pedidos 
de alinhamento exigidos pela Câmara Municipal de São Paulo. Vale lembrar ainda que este artigo é parte das investigações 
de pesquisa que resultou na dissertação de mestrado “O Cotidiano em construção: Os Práticos Licenciados em São Paulo, 
1893-1933”, defendida na FAUUSP em 2011, orientada pela Profª Drª Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno. 

mailto:lindenerpareto@gmail.com
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outrora mansa Piratininga uma das experiências urbanas mais avassaladoras do mundo 
contemporâneo. Nosso intuito é deslindar alguns fios desta complexa trama. 

Imigrantes e nacionais, os construtores “práticos”, para além de projetar e construir nas mais 
diversas localidades da antiga Vila de S. Paulo de Piratininga, engendraram com sua intensa atuação 
novas formas de interpretar vocábulos e conceitos antigos como “Architecto”, “Constructor” 
“Empreiteiro”, “Engenheiro” e “Mestre d’obras”. De certo modo, a impressionante atuação de 
construtores sem formação acadêmica desde o último quartel do século XIX contribuiu para a 
reinvenção da prática profissional da arquitetura em São Paulo (PARETO JR, 2011). Nesse sentido, 
analisar a trajetória dos sujeitos que construíram a cidade é também pensar nas mudanças e 
permanências, nas múltiplas temporalidades e subjetividades de um passado sempre conflituoso 
(SARLO, 2007). Na escrita dessa história vislumbramos as tensões sociais e as batalhas simbólicas da 
cultura como elementos fundantes da condição dos sujeitos; condição que pode ser espreitada pelo 
viés da transcendência da criação artística, através da cultura material que subjaz à sociabilidade nas 
cidades, nas ruas, nos edifícios (BARBUY, 2006, p.23). Em São Paulo, inúmeras foram as construções 
que levaram a marca das vultosas transformações alavancadas por uma inserção vertiginosa da 
cidade na economia mundial, fruto da recepção de milhares de indivíduos que, para usar o dizer de 
Sérgio Buarque de Holanda, participavam de outra paisagem, de outra visão de mundo e civilização, 
trazendo para o Novo Mundo esperança e desterro (HOLANDA, 2002).2 Muitos foram os autores que 
“preludiaram” (SEGAWA, 2000), na narrativa histórica, o crescimento vertiginoso de São Paulo entre 
1870 e 1970: “Alvenaria Burguesa”, “Vila, cidade metrópole”, “Três cidades em um século” 
(LEMOS,1989; REIS FILHO,2004; TOLEDO,1981), são títulos de estudos que cristalizaram metáforas 
que ainda nos ajudam a imaginar e recompor a dinâmica desse vertiginoso processo de 
transformação da cidade de São Paulo. No bojo das pesquisas sobre a arquitetura eclética nos anos 
de 1970 e 1980 (FABRIS, 1987), redescobre-se o século XIX ainda através de um prisma parcial que 
privilegia as obras públicas monumentais de Ramos de Azevedo, eleito como o grande arquiteto da 
São Paulo envolta nas astúcias da ordem e nas ilusões do progresso (SEVCENKO,1998, pp.7-48).3 
Trabalhos importantes sobre sua trajetória pessoal e profissional foram realizados privilegiando sua 
formação e atuação profissional e docente (CARVALHO,2000; LEMOS,1993). Nesse âmbito, pouco 
discutiram a “arquitetura menor” dos construtores não diplomados, bem como os debates e 
embates nas instituições oficiais de ensino de Arquitetura e Engenharia que pressionaram pela 
regulamentação da profissão e pela definição da técnica, da competência, estabelecendo a categoria 
dos “Práticos Licenciados” em oposição aos engenheiros e arquitetos diplomados. Portanto, a 
despeito dos estudos que ainda insistem em compreender a história da arquitetura a partir da visão 
corporativa que possibilitou a legitimação do diploma, este artigo pretende contribuir com o estudo 
de outros sujeitos que conduziram também a produção da cidade, mas que por força das derrotas da 
memória, diga-se, por construções muitas vezes lineares e excludentes de uma narrativa 
historiográfica marcada por discursos hegemônicos e neutralizadores dos embates sociais 
(BOURDIEU,2009) foram aos poucos desaparecendo da história de São Paulo. Cumpre dizer que o 
estudo dos construtores em questão, deve ser levado a cabo não só para suprir uma lacuna 
historiográfica, mas para que se superem também alguns juízos de valor. A arquitetura construída 
pelos “práticos” - o que inclui também empreiteiros, mestres de obras e pedreiros que foram 
habilitados pelos órgãos públicos como ‘arquitetos’ – não pode ser apenas entendida como 
‘arquitetura menor’ ou simples pastiche de modelos advindos da arquitetura eclética erudita 
europeia. Deve, outrossim, figurar no quadro geral da produção material da cidade, a despeito das 
intenções da providência ou não do belo na arquitetura. 
                                                 
2 A ideia de desterro cabe bem aos mestres italianos, portugueses e alemães que aqui tentavam dar novos sentidos para a 
arquitetura que aprenderam no Velho Mundo. 
3 Conceito instigante da análise de Nicolau Sevcenko sobre o discurso sedutor da ideologia do progresso e das ilusões 
massacrantes da ordem que marcaram a República Velha. 
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Pelos resultados de nossas pesquisas, podemos dizer que, da última década do século XIX à década 
de 1930, a cultura material edificada na cidade de São Paulo foi construída, na sua maioria, pelos 
chamados construtores leigos, nacionais ou estrangeiros e, mesmo que a maioria deles não estivesse 
presente na arquitetura eclética mais conhecida (aí incluso palacetes, edifícios comerciais da região 
central – e as obras públicas), alguns alcançaram também este circuito deixando nele sua marca.  
Entrementes, em grande parte, edificaram habitações comuns em bairros operários e de classe 
média, multiplicados em larga escala nas últimas décadas do século XIX, além de galpões para 
pequenas oficinas de manufaturas, armazéns, lojas de pequeno comércio, cocheiras, assim como 
muros e reformas. 

2. JOSÉ KANZ: O COTIDIANO EM CONSTRUÇÃO 

Talvez não seja exagero afirmar que José Kanz foi um verdadeiro fenômeno no quadro da produção 
arquitetônica paulistana na primeira década do século XX. De fato, Kanz foi o sujeito que primeiro 
chamou nossa atenção no sentido de perceber quem eram as pessoas que estavam por trás de 
milhares de assinaturas dos requerimentos da Série Obras Particulares. Contudo, os fragmentos 
documentais primários nos ofereceram dele apenas uma breve silhueta, além das centenas de 
assinaturas. Perfazendo o caminho que fizemos das salas de pesquisa do AHMWL até a narrativa 
atual, a polêmica em torno de Kanz começou mesmo na grafia correta de seu nome. A letra “K” foi 
muitas vezes confundida com a “H”, em “Hanz”, ou “Hans”, nome mais conhecido que “Kanz”, e 
automaticamente concluído. Nas fontes secundárias buscamos pistas e encontramos em Barbuy 
(2006, p.285). Na rua de São Bento lado par em 1905, um certo José [Hans] assina como requerente 
para a construção de um prédio. Nas discussões do grupo de pesquisa do AHMWL o nome do 
suposto empreiteiro ecoava nas falas dos pesquisadores e aos poucos se engendrou um ícone. Mas 
quem foi “Hans”? Ou melhor, Kanz, grafia assim confirmada por assinaturas testemunhais e 
datilografadas da Diretoria de Obras e Viação. A priori, Kanz foi simplesmente um dos mais ativos 
empreiteiros que a cidade já tivera desde sua fundação em 1554. A tabela 1 dá a dimensão da 
quantidade de requerimentos solicitando alvará de licença, para obras novas e reformas, assinados 
por Kanz entre 1906 e 1914. 

Tabela 1 - Requerimentos solicitando alvará de licença para construir e reformar assinados por José Kanz entre 1906  e 
1914, em comparação com o total anual de requerimentos submetidos à Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura de São 

Paulo. Fonte: AHMWL-SP - Série Obras Particulares (PARETO JR. 2011, p.142.). 

Ano 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Total 

Nº de 
projetos de 
Kanz 

313 247 220 182 71 22 5 63 11 1.134 

Nº total de 
projetos 1.798 1.746 2.094 2.666 3.006 3.897 4.470 5.536 2.607 27.790 

 

Mesmo numa trajetória, em partes, descendente entre 1906 e 1914, a quantidade em relação ao 
total de requerimentos protocolados em 1906 é assombrosa. Kanz representa quase 18% do total de 
obras realizadas na cidade nesse ano.4 Considerando o período todo, representa cerca de 5% do total 
de obras de praticamente uma década. Quem seria tal sujeito e como conseguiu alcançar tal 

                                                 
4 Há que se considerar certamente a quantidade de obras realizadas sem o aval do poder público. No entanto, estamos 
considerando aqui a cidade “vigiada”, ou seja, controlada pelas instituições.  
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posição? Não encontramos o nome de Kanz em nenhum livro de registro aqui analisado, tampouco 
nos anúncios de profissionais da construção civil nos almanaques da passagem do século XIX para o 
XX. Contudo, no “Almanach para o anno de 1896” publicado pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, na 
seção que identifica os integrantes da então “Intendência de Obras” do Município de São Paulo, 
verificamos que o “Auxiliar de Campo” dos “Engenheiros de Districto” se chamava “José Kanz”.5 
Analisando a lista de germânicos e suas respectivas profissões em São Paulo, Silvia Siriani (2003, 
p.309) nos dá uma preciosa pista a respeito de um possível parente de José Kanz. Trata-se do 
proprietário e empreiteiro de obras Valentim Kanz. Este emigrara para São Paulo por volta de 1850, 
onde passou a atuar em frentes de trabalho do Governo Provincial, tendo atuado como empreiteiro 
de obras públicas (CAMPOS, 2013, p.167-249). Avançando no tempo e analisando o “Annuario 
Administrativo, Agrícola, Profissional, Mercantil e Industrial dos Estados Unidos do Brazil”6 de 1908, 
encontramos o mesmo Valentim Kanz como “Contínuo” da Câmara dos Deputados do Estado de São 
Paulo. A ligação de Valentim com o governo estadual remonta o tempo do Império e sua entrada no 
quadro de funcionários do governo se deve à sua atuação junto ao mesmo durante décadas. Na 
esteira, portanto, de seu provável parentesco com Valentin, José Kanz continua uma tradição e se 
vale da própria inserção pública que tivera o velho Kanz para atuar na esfera municipal. 

Não nos esqueçamos que a última década do século XIX foi marcada por mudanças e tensões nas 
linhas de poder da administração municipal, o que inclui, como já vimos, a formação do quadro de 
funcionários da Diretoria de Obras organizada por Victor Freire (PARETO JR, 2011; SOUZA, 2014). A 
possível experiência de Kanz como “Auxiliar de Campo”, ou seja, como auxiliar de alinhamento, foi 
fundamental para sua profunda inserção e difundida atuação, fazendo uma ponte entre os trâmites 
necessários para a aprovação de um projeto e os desejos de uma clientela em polvorosa para driblar 
a rigidez do fisco e construir em diversos pontos da cidade. Mais de uma vez verificamos a presença 
de Kanz como testemunha dos desígnios controladores da prefeitura, conforme podemos conferir no 
termo de compromisso apresentado na figura 1. 

Além de colocar na berlinda a questão da legislação sanitarista e do temor das autoridades diante da 
possibilidade de “encortiçamento” dos imóveis, o documento “coloca” uma questão visceral para a 
inserção dos “práticos” no cotidiano da Diretoria de Obras e da construção civil paulistana. Kanz não 
foi o único empreiteiro a orbitar em torno dos desígnios da Prefeitura. Raul dos Santos Oliveira 
(acima identificado) e Fernando Simões, outros grandes empreiteiros do mesmo período, também 
testemunhavam imbróglios entre a iniciativa privada e a fiscalização pública. Kanz foi engendrando 
um métier de trabalho que vai além da função de um simples empreiteiro, uma vez conhecedor dos 
métodos de funcionamento da Diretoria de Obras, articulou uma ampla rede de negócios obtendo o 
auxilio de dezenas de construtores. Prova disso está na atuação conjunta com outros nomes 
recorrentes. Entre 1907 e 1909, Kanz atuou com Fernando Simões (“Arquiteto Licenciado” pelo CREA 
a partir de 1933), Joaquim Belleza (construtor português da cidade do Porto), Raul dos Santos 
Oliveira, Manoel Asson (mestre italiano que levou a cabo a construção do Palacete Santa Helena), 
Bartolomeu Coppola e Orestes Biolcati (ambos italianos), todos eles ativos construtores e de origens 
nacionais distintas, o que demonstra a amplitude das associações de grande empreiteiro. 

Além dos construtores acima identificados, figuram em torno de José Kanz alguns sujeitos que de 
alguma maneira vão se tornando agenciadores de construtores juntamente com Kanz, mas sobre os 
quais não há menção alguma de que fossem construtores ou outra função similar. Os nomes de 
Horácio Nogueira, João Eusébio Peixoto e J.A.Henrique aparecem muitas vezes acompanhados do 
nome de Kanz e dos construtores que há pouco elencamos. Seriam esses sujeitos agentes 
                                                 
5 Almanach para o Anno de 1896.  Publicado pelo “O Estado de S. Paulo” Anno I, J. Filinto & Cia. Editores, 1896. 
6 Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro e Indicador para 1908. Obra estatística e de consulta, 
fundada em1844, por Eduardo Von Laemmert, reformada e reorganizada por Arthur Sauer. Rio de Janeiro, Companhia 
Typographica do Brazil,1908.  
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intermediários e funcionários de José Kanz? Tudo indica que sim, e as pistas são dadas pelos próprios 
projetos arquitetônicos que envolvem os nomes aqui em questão. Geralmente são projetos de riscos 
com precisão técnica e de acordo com a legislação sanitarista, porém, são diretos e simples, com 
planta, corte A-B, escala de 1:100 e quase nunca apresentam fachada ou elevação. A caligrafia do 
sujeito que desenhava os projetos se repete profusamente ultrapassando a casa das centenas e 
chegando a milhares, o que indica uma clara linha de produção em série de edificações, uma espécie 
de “escritório técnico” provavelmente gerido por Kanz. Na maioria das vezes, eram projetos fáceis e 
rapidamente aprovados pelos fiscais e pelo engenheiro Victor da Silva Freire. Desse modo, José Kanz 
articulou e coordenou uma grande rede de pequenos e médios construtores que povoaram os 
bairros novos da cidade com casas térreas simples, com cocheiras, muros, armazéns, fabriquetas, 
oficinas e reformas. Kanz e seus colaboradores representam não só os construtores de um 
patrimônio cultural edificado no mais das vezes marginalizado, mas também um modus operandi que 
a nosso ver foi criado pelos construtores não diplomados e que aos poucos foi transferido para as 
mãos de engenheiros e arquitetos formados por instituições de ensino superior que naquele 
momento formavam suas primeiras turmas (FICHER, 2005). 

 

  
Figura 1 - Termo de compromisso da Diretoria de Obras de São 

Paulo exigindo que o proprietário Thomaz Luppo não 
transformasse seu imóvel em habitação coletiva ou cortiço. Notar 
a presença de José Kanz (Kans) e Raul dos Santos Oliveira (outro 

empreiteiro) como testemunhas do fato. Note-se ainda algo 
comum entre brasileiros e imigrantes da época, o analfabetismo 
indicado no trecho “não saber ler e escrever”. Fonte: AHMWL-SP 

– Série Obras Particulares 

Figura 2 - Projeto para a construção de duas casas em 
série na rua Anhanguera, 42 em 1907. Propriedade 

de Furtunato Naporano. Requerimento assinado por 
José Kanz. Fonte: AHMWL-SP – Série Obras 

Particulares. OP1913.000.310 

 

A recorrência de sujeitos como José Kanz na Série Obras Particulares dá o tom da importância que os 
construtores “práticos” tiveram na constituição do patrimônio edificado paulistano, sobretudo nos 
bairros centrais. Ruas inteiras do Brás, Mooca, Bela Vista, Bom Retiro, Liberdade, Santa Cecília, Lapa, 
dentre outros bairros, foram crivadas pelos casarios de entrada lateral, porão e platibandas simples 
desenhados pelos riscos de sujeitos que não eram somente de origem italiana (SANTOS, 2008) e que 
também não riscavam por aí projetos com a ponta do guarda-chuva como se costuma ouvir através 
crônicas memorialistas sobre a construção de São Paulo, desconstruída oportunamente em nossa 
dissertação (PARETO JR., 2011, p.151). Certamente empreiteiros como José Kanz não eram meros 
coadjuvantes, foram profissionais da construção civil, muitos deles com status de engenheiros-
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arquitetos, que contribuíram para a formação e posterior distinção do campo profissional da 
engenharia e da arquitetura. Projetaram e edificaram as formas materiais que por muito tempo 
conformaram a existência cotidiana dos paulistanos. 

No que toca à preservação do patrimônio edificado pelos mesmos, a despeito da recente valorização 
do ecletismo no âmbito dos estudos acadêmicos, ainda resta muito a ser feito para preservar tais 
formas de vivenciar o espaço da cidade naquele momento. A relevância da preservação de manchas 
urbanas que contemplem o ecletismo popular passa, entre outras questões, pela retomada e estudo 
do conjunto dos produtores do espaço urbano, pela desconstrução dos critérios de 
monumentalidade na arquitetura (CHOEY, 2001), pela desmistificação do arquiteto constituído por 
uma cultura da “criatividade” e “genialidade” que neutraliza os embates sociais (STEVENS, 2003) e 
por políticas públicas capazes de contemplar os anseios populares. Certamente, o estudo dos 
“práticos” dará uma singela contribuição para as urgentes questões acima levantadas.  

 

 
Figura 3 - Projeto para a construção de 5 (cinco) casas em série na rua Aimorés, Bom Retiro em 1906. Propriedade de 

Angelo Ferro. Fonte: AHMWL-SP. OP1906. 000.012. Requerimento assinado por José Kanz 
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Figura 4 - Projeto para a construção de um forno e uma “sala para fabricação de pão” na rua Bela Cintra, n.69 em 1906. 

Propriedade de Luiz di Leone. Fonte: AHMWL-SP. OP. 1906.000.207. Requerimento assinado por José Kanz 

 

REFERÊNCIAS 

BARBUY, Heloisa. A Cidade Exposição: Comércio e Cosmopolitismo em São Paulo, 1860-1914. São Paulo: Edusp, 
2006. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Novos voos historiográficos sobre as práticas de produção material da 
arquitetura no Brasil. In: LOPES, João Marcos & LIRA, José. (Org.). Memória, Trabalho e Arquitetura. 1ed.São 
Paulo: CPC/FAPESP/EDUSP, 2013, v. 1, p. 97-108. 

CAMPOS, Eudes. Arquitetura Paulistana sob o Império: aspectos da formação da cultura burguesa em São 
Paulo”. Tese de doutorado em “Estruturas Ambientais Urbanas”- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo,1997. Edição revista, ampliada e atualizada em 2013. Disponível em: 
<http://www.arquipaulistana.com>. Acesso em: 20 de maio de 2014. 

http://www.arquipaulistana.com


130 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E EDIFICADO E SUA DIMENSÃO COTIDIANA 
 Tema 4: Patrimônio residencial 

CARVALHO, Maria Cristina Wolff de. Ramos de Azevedo. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 3.ed. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP,2006. 

FABRIS, Annateresa (org.).  Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo. Livraria Nobel, 1987.  

FICHER, Sylvia. Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. Edusp: São Paulo, 2005. 

HOBSBAWN, E.J. A Era das Revoluções,1789-1848. São Paulo: Cia das Letras,2001. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. 

LEMOS, Carlos. Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do 
ciclo econômico liderado pelo café. 2 ed., São Paulo: Nobel,1989. 

_______. Ramos de Azevedo e seu escritório. São Paulo: Pini, 1993. 

PARETO JR. Lindener. O cotidiano em construção: os Práticos Licenciados em São Paulo, 1893-1933. Dissertação 
de Mestrado. FAUUSP, 2011. 

__________.O cotidiano em construção: A trajetória profissional dos Práticos Licenciados em São Paulo (1893-
1933).. In: João Marcos Lopes; José Lira. (Org.). Memória, Trabalho e Arquitetura. 1ed. São Paulo: EDUSP, 2013, 
v. 1, p. 67-81. 

REIS FILHO, Nestor Goulart. São Paulo: Vila Cidade Metrópole. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, Bank Boston, 
2004. 

SANTOS, Carlos José Ferreira dos. Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza: 1890-1915. São Paulo: 
Anablume/Fapesp,2008. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo, Edusp, 2004. 

SARLO, Beatriz. Cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Cia das Letras, 2007.  

SEGAWA, Hugo. Prelúdio da Metrópole: Arquitetura e Urbanismo em São Paulo na passagem do século XIX ao 
XX. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. 

SEVCENKO, Nicolau (org.). “Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso”. In 
NOVAIS, Fernando A. (coord.) História da Vida Privada no Brasil; 3. República: da Belle Époque à era do rádio. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

SOUZA, José Inácio de Melo. José de Sá Rocha: engenheiro municipal - uma trajetória pessoal e a formação de 
um corpo técnico para gestão da cidade. INFORMATIVO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO, 9 (35): fev.2014. 
Disponível em: <http://www.arquivohistorico.sp.gov.br>. Acesso em: 20 de maio de 2014. 

STEVENS,Garry.O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica.Brasília:UNB, 2003. 

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século. Duas Cidades, São Paulo, 1981. 

 

http://www.arquivohistorico.sp.gov.br


 Apropriação e transformação de antigas 
residências pela Universidade de São Paulo 

 COSTA, Sabrina Studart Fontenele1; 
MARTINS, Bárbara Marie van Sebroeck Lutiis Silveira2 

RESUMO 

1:
 U

SP
, B

ra
si

l /
 c

pc
4@

us
p.

br
 

2:
 U

SP
, B

ra
si

l /
 b

ar
ba

ra
.m

ar
ie

.m
ar

tin
s@

us
p.

br
 

A Universidade de São Paulo, criada em 1934, apresenta um patrimônio edificado muito 
valioso e diversificado, dentre os quais antigas residências – doadas, alugadas ou 
compradas – que foram convertidas para fins educacionais e culturais. Casarões hoje 
demolidos abrigaram os primeiros cursos da Universidade, a exemplo da Faculdade de 
Medicina (originalmente localizado na rua Brigadeiro Tobias) e da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras que se abrigou no antigo Palacete Glete. Entre os que ainda assumem a 
função educacional, encontra-se a Vila Penteado, doada para abrigar o curso de 
Arquitetura e Urbanismo – desmembrada da Escola Politécnica em 1948 – e que 
atualmente sedia o curso de pós-graduação dessa instituição. Entre as que atualmente 
assumem a função cultural, destacam-se a Casa de Dona Yayá e o Casarão da Convenção 
de Itu. A primeira é atualmente sede do Centro de Preservação Cultural, órgão ímpar na 
Universidade de São Paulo, e revela as transformações físicas por que passou o bem e a 
história de sua antiga proprietária, internada naquele espaço. Enquanto fora da capital, o 
casarão da Convenção de Itu é hoje sede do Museu Republicano, subordinado ao Museu 
Paulista. Este trabalho versará sobre o rico acervo de residências que são parte 
integrante desta Universidade, sua gestão e preservação ao propor uma discussão sobre 
as transformações sofridas pelos antigos edifícios residenciais para abrigar novos 
programas. Não obstante, foca-se ainda nas ações de preservação e de conservação de 
seus atributos históricos, físicos e culturais. Para tanto, parte-se de uma pesquisa 
histórica e bibliográfica em andamento, análise crítica de desenhos e projetos a partir de 
levantamentos realizados pela equipe do Centro de Preservação Cultural da USP em seu 
próprio acervo, no arquivo da Superintendência de Espaço Físico da USP (SEF) e no 
Condephaat. 

 PALAVRAS CHAVE: residências; história da arquitetura; preservação; conservação; 
patrimônio universitário 

1. APRESENTAÇÃO 

A Universidade de São Paulo foi oficialmente estabelecida a partir do decreto estadual 6.283, de 25 
de janeiro de 1934, assinado pelo governador Armando Salles de Oliveira. Entre as justificativas de 
fundação de uma das primeiras universidades do país, tratava-se de dar conta de uma missão 
histórica tida como de significado nacional: 

Considerando que a organização e o desenvolvimento da cultura filosófica, 
científica, literária e artística constituem as bases em que se assentam a liberdade 
e a grandeza de um povo; considerando que somente por seus institutos de 
investigação científica de altos estudos, de cultura livre, desinteressada, pode 
uma nação moderna adquirir a consciência de si mesma, de seus recursos, de seus 
destinos; considerando que a formação das classes dirigentes, mormente em 
países de populações heterogêneas e costumes diversos, está condicionada à 
organização de um aparelho cultural e universitário, que ofereça oportunidade a 

mailto:cpc4@usp.br
mailto:barbara.marie.martins@usp.br
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todos e processe a seleção dos mais capazes; considerando que em face do grau 
de cultura já atingido pelo Estado de São Paulo, com Escolas, Faculdades, 
Institutos, de formação profissional e de investigação cientifica, é necessário e 
oportuno elevar a um nível universitário a preparação do homem, do profissional 
e do cidadão (CAMPOS, 1954, p.100). 

Mesmo antes de sua fundação alguns cursos superiores já funcionavam: a Faculdade de Direito 
(1827), a Escola Politécnica (1894) a Faculdade de Medicina (1912) e a Escola Superior de Agricultura 
(1899). Estas foram incorporadas ao projeto da Universidade de São Paulo desde o início. 

É certo que poucos edifícios contaram com sede própria logo nos primeiros anos de funcionamento, 
como é o caso da Faculdade de Direito, sediada no Largo de São Francisco, e da Escola Politécnica, 
situada em um antigo palacete na Rua Três Rios. A Faculdade de Medicina, por exemplo, foi fundada 
em 1912, mas apenas em 1931 teve seu edifício sede inaugurado. 

Antes de se instalar nos edifícios localizados na Rua Maria Antonia, os cursos da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras ocorriam em outros espaços da cidade. Em 1937, o então diretor da 
Faculdade, professor Ernesto de Souza Campos, negociou a utilização de um prédio que deveria ser 
demolido para a construção da Biblioteca Municipal. A ocupação daquele edifício pelo prazo de seis 
meses possibilitava a procura de novos espaços na cidade. O Departamento de Física se instalaria em 
um prédio na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, enquanto que, como será apresentado a seguir, a 
antiga residência de Jorge Street abrigou alguns cursos da FFCL. 

Este trabalho buscará apresentar como os novos programas se implantaram em espaços projetados 
para as atividades residenciais, seu uso ao longo dos anos e as políticas de preservação e gestão pela 
Universidade de São Paulo para os imóveis históricos. 

Nesta pesquisa foi essencial a fundamentação histórica que trata das instituições e da gestão de seus 
imóveis e baseou-se em dois projetos desenvolvidos pelo Centro de Preservação Cultural da USP no 
eixo de trabalho “Conjuntos, construções e sítios”. A primeira trata-se de um inventário realizado no 
Acervo da Superintendência de Espaços Físicos da USP1 (SEF), enquanto a segunda trata-se do 
“Projeto de Reconhecimento’, em desenvolvimento atualmente. 

A pesquisa na SEF foi realizada pela equipe do CPC entre nos primeiros meses de 2013. Buscou-se 
estabelecer a cronologia das possíveis intervenções nos edifícios históricos – levantamentos, 
ampliações, reformas, restauros – a partir do acervo analisado. As informações levantadas buscavam 
atualizar uma das primeiras pesquisas desenvolvidas pelo CPC, ainda na década de 1990. Foram 
analisados tanto desenhos quanto fotografias relativas aos edifícios e que se referiam aos mais 
variados aspectos, como: canteiro, obra, implantação, interiores e exteriores das construções. O 
projeto foi coordenado pelas especialistas Sabrina Fontenele (Construções, Conjuntos e Sítios) e 
Cibele Monteiro (Acervos e Coleções) que contaram com a colaboração dos cinco estagiários Bruno 
de Andréa Roma, Maria Beatrice Trujillo, Mariana Carvalho, Paula Bedin e Priscila Liberato. As 
informações coletadas nessa pesquisa subsidiaram a análise dos edifícios estudados neste artigo. 

                                                 
1  A SEF apresenta em seu acervo um conjunto de projetos que, executados ou não, representam a história da Universidade 
e de suas construções. A pesquisa entendia que se debruçar sobre essas ideias e projetos foi uma oportunidade de avaliar 
os caminhos percorridos pela Universidade ao longo de mais de seis décadas nos campi de São Paulo e do interior.  
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O segundo projeto trata de visitas estratégicas aos diversos bens tombados da USP buscando realizar 
trabalhos de pesquisa, inventário e documentação do patrimônio edificado e ambiental. Assim, 
algumas informações sobre a preservação e gestão dos objetos específicos foram levantadas em 
pesquisa de campo. 

2. PRIMEIRAS CASAS, PRIMEIROS CURSOS 

A Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo foi regulamentada em 21 de janeiro de 1913, pelo 
decreto n. 2344. Situação comum entre os primeiros cursos superiores na cidade de São Paulo, a 
realização das aulas expositivas e práticas das cadeiras da Faculdade de Medicina ocorriam em 
diversos edifícios no Centro de São Paulo. Em 1913, a administração do curso e uma das cadeiras 
foram instalados na Escola de Comércio Álvares Penteado, enquanto as cadeiras de Física e Química 
aconteciam na Escola Politécnica. Entre 1914 e 1918, as novas disciplinas ocorriam em três prédios 
localizado na Rua Brigadeiro Tobias, nº 1, onde antes já estivera instalada a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia. Poucos são os registros desta ocupação. Um desenho – referenciado quando se trata 
dos primórdios da Faculdade – ilustra um sobrado com cobertura em quatro águas com uma faixa 
onde se lê “Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo” e demonstra a situação de improviso das 
instalações (KATINSKY, SILVA, COSTA, 2013). É desconhecida a disposição das salas no interior do 
imóvel e a organização espacial das atividades. Na década de 1930, o curso seria transferido para o 
recém- inaugurado edifício localizado na Avenida Dr. Arnaldo, enquanto o casarão – apesar da 
relevância nos primeiros anos de curso – seria demolido. 

Este não seria o único caso de destruição de casas utilizadas nos primeiros anos dos cursos da 
Universidade de São Paulo. O mesmo ocorreria com outro símbolo dos primeiros anos da USP: o 
conhecido Palacete Glete. Construída no final do século XIX, a antiga residência do industrial Jorge 
Street, localizada na Alameda Glete, foi comprada e adaptada para abrigar a sede da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. Em 1938, no mesmo terreno, foi construído um pavilhão para o 
Departamento de Química. No primeiro ano de funcionamento naquele espaço, ficaram instaladas as 
cátedras culturais, enquanto que as científicas ficariam no edifício Caetano de Campos, na Praça da 
República. Situação que se inverteria no ano seguinte. O edifício abrigou os cursos de Biociências, 
Química, Geociências e de Psicologia da Universidade de São Paulo, entre 1938 e 1969, quando os 
mesmos foram transferidos para a Cidade Universitária no Butantã (CAMPOS, 1954). A propriedade 
foi então vendida pela USP em 1970 e demolida quatro anos depois. 

Em seu terreno, atualmente, existem um estacionamento e uma figueira, símbolo da vida acadêmica 
que se desenvolveu naquele espaço e que foi registrada como patrimônio ambiental do Estado de 
São Paulo em 1989. Em 2007, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo  (Conpresp) abriu um processo de tombamento daquela espécie 
tendo como um dos argumentos “o valor referencial e simbólico representado pela chamada Figueira 
da Glete, exemplar arbóreo da espécie Ficus macropylla, para a constituição da memória dos ex-
alunos dos cursos de História Natural, Química, Geologia e Psicologia Experimental da Universidade 
de São Paulo” (Resolução nº19, CONPRESP/2007). O casarão, típico remanescente da ocupação do 
bairro dos Campos Elísios, e registro da ocupação dos primeiros imóveis da USP, marca o imaginário 
de seus ex-alunos e apresenta-se como ícone da ausência de uma política de preservação dos 
imóveis históricos da Universidade até a década de 1980. 
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3. A VILA PENTEADO E O NOVO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO [DA USP] 

A Vila Penteado, atual sede da Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura da USP, situa-se no bairro 
de Higienópolis. O edifício, construído entre 1902 e 1903, foi encomendado por Antônio Álvares Leite 
Penteado, herdeiro de família abastada, fazendeiro e industrial paulista ao arquiteto sueco Carlos 
Ekman para ser a sede de duas residências, a do próprio Antônio Penteado, bem como a de seu 
genro, Antônio Prado Junior. O projeto é um dos poucos exemplares de art nouveau da cidade de 
São Paulo, com influências do “secession austríaco” e composto por um corpo central e duas alas 
laterais logicamente retilíneos. O palacete, como visto no projeto original e em aquarelas e 
fotografias da época, ocupava o quarteirão todo e tinha a entrada principal para a Avenida 
Higienópolis, com tratamento paisagístico que incluía um lago e acessos sinuosos, enquanto a parte 
de serviços ficava na rua Maranhão. 

Em 1947, seus herdeiros doaram o palacete para a USP sob a condição de que sediasse um curso de 
Arquitetura e Urbanismo. Algumas adaptações foram realizadas para abrigar o curso de graduação, 
que somente em 1969 foi transferido para a Cidade Universitária, sendo o palacete destinado para a 
pós-graduação do mesmo curso, o que permanece até os dias de hoje. O edifício foi tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) em 
1978 (Processo n° 8638/69) e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em 1991 (Processo 16-0001.857-91*00). 

Serão apresentadas as principais adequações da residência para acolher o recém-lançado curso de 
Arquitetura e Urbanismo da USP e as ações de conservação do mesmo. 

3.1. Adaptações da casa 

O edifício conta com um corpo principal com dois pavimentos e um porão alto com paredes 
autoportantes em alvenarias de tijolos revestidos com argamassa. O corpo central é dividido em três 
partes e duas alas laterais mais alongadas, cujas extremidades posteriores eram originalmente 
térreas e foram mais tarde acrescidas de um andar. 

O terreno cedido à USP correspondia somente a uma parte do lote original. O visível 
desmembramento do restante do lote demonstra qual poderia ter sido o destino do palacete caso 
não tivesse sido doado, defende-se a hipótese de que poderia ter sido demolido e seu terreno 
abrigaria mais uma das torres, semelhantes ao do entorno. A lógica do edifício foi completamente 
modificada com a alteração do acesso principal para o antigo setor de serviços da Casa. As principais 
intervenções aconteceram com o financiamento da própria Reitoria, segundo projeto do antigo DOP 
– Departamento de Obras Públicas – (PIRES, WOLF, 1989) e corresponderam a execução de obras 
gerais de conservação, quanto obras de adaptação da antiga residência. Segundo desenho datado de 
1948 e localizado no Acervo da SEF, as ações para a adaptação do edifício focaram desde a repintura 
de ambientes até mesmo a demolição de paredes divisórias e eliminação de vãos, para a ampliação 
de cômodos, para que os novos ambientes criados abrigassem os ateliês. 

De acordo com Pires e Wolf (1989), na década de 1950, foram executadas obras de conservação, 
uma reforma parcial e a ampliação do imóvel, que contemplou a construção de ateliês e do pavilhão 
das oficinas. Julio Katinsky (2002) apresenta em seus estudos sobre o imóvel dois momentos de 
abandono do edifício que contribuíram para um avanço em seu estado de conservação. O primeiro 
ocorreu após o falecimento da Condessa Ana de Álvares Penteado, em 1938, alguns anos antes da 
doação do imóvel pela Universidade. O segundo momento foi em 1968, quando o curso de 
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arquitetura e urbanismo foi transferido para a Cidade Universitária, até que, em 1973, a situação se 
reverteu com o início do curso de Pós-Graduação. Em 1988, os ateliês localizados na área posterior 
do imóvel foram demolidos. 

3.2. A conservação do imóvel  

Depois de décadas abrigando alunos e professores em seus espaços, foram necessárias diversas 
ações de restauro e conservação do edifício. Destacam-se aqui duas ações: o restauro das pinturas 
murais e a consolidação dos forros de estuque. 

Na década de 1990, aconteceu o Canteiro Escola de Pinturas Murais2 do CPC, coordenado pela 
arquiteta restauradora Regina Tirello. A equipe desenvolveu um projeto de leitura dos ambientes, 
elaboração de proposições construtivas, análises de desenhos históricos, análises laboratoriais das 
argamassas, prospecções e restauro das pinturas de alguns cômodos da Casa, entre eles o saguão 
principal. 

Em alguns espaços do edifício, os forros de estuque tiveram que ser consolidados em virtude da 
situação do comprometimento e instabilidade. O forro de estuque da Vila Penteado caracteriza-se 
por ter como suporte fasquias de juçara (Euterpe eudulis) justapostas, envolvidas por camadas de 
argamassa simples de cal e areia quartoza, na proporção de 1:6 (aglomerante: aglomerado) de 
costume da época da construção (KATINSKY, 2002). Ainda no início da década de 1990, ocorreu o 
desabamento de parte do forro na área hoje ocupada pela Biblioteca, comprometido pela presença 
de umidade e de cupins em suas tramas de juçara. Desde então, algumas intervenções foram 
realizadas de maneira a consolidar o registro existente. Entre elas, destaca-se aquela executada pela 
então equipe gestora do prédio – professores Julio Katinsky, Helena Ayoub, Antônio Barossi – e o 
Estúdio Sarasá, executor do restauro. A medida baseava-se na retirada das juçaras comprometidas, 
instalação de uma tela de arame galvanizado entre os barrotes, instalação de uma mistura de resina 
acrílica com argila expandida que garantisse estabilidade e fixação à nova composição. Passados 
quase dez anos desde as intervenções em vários forros do prédio, percebe-se a estabilidade desta 
intervenção. 

São outras ações sobre o edifício marcantes: o restauro da Biblioteca da Pós Graduação (1998) – a 
partir da consolidação do forro, o restauro de pinturas murais e a requalificação dos espaços a partir 
de proposta pelo arquiteto José Armênio de Brito Cruz – e o restauro dos elementos ornamentais e 
pintura das superfícies das fachadas (2000) por conta do centenário do edifício. 

A Vila Penteado encontra-se em estado bastante degradado. Nas últimas décadas, o edifício tem 
passado por ações emergenciais para sua preservação. Diversas Comissões de Gestão foram 
montadas buscando a conservação do edifício. Atualmente, a criação de um Conselho Consultivo, 
responsável pela preservação da Vila Penteado e do edifício Vilanova Artigas discute a preservação 
do edifício. Mesmo com a criação do Conselho Curador, pouco ainda pôde ser implementado. A 
criação de uma disciplina interdepartamental que busca trabalhar os espaços da faculdade é uma 
tentativa de despertar um olhar crítico e aguçado nos alunos para os quatro edifícios da FAU, entre 
eles a Vila Penteado. A pesquisa realizada pelos diversos grupos apontou a ausência de plantas de 
instalações elétrica e hidráulica, a presença de instalações hidráulicas obsoletas, a má conservação 
de esquadrias e o já histórico problema da cobertura. Hoje, passados mais de cento e dez anos de 
sua construção, o edifício apresenta diversas salas interditadas e sem previsão de intervenção. 

                                                 
2 Programa desenvolvido pela antiga Comissão de Patrimônio Cultural – CPC – e com bolsistas vinculados à Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária. 
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4. OS USOS CULTURAIS DAS RESIDÊNCIAS 

4.1. O Museu Republicano: o projeto de um Museu na Casa da Convenção 

O casarão da convenção de Itu é um sobrado de dois andares, com estrutura em taipa de pilão com 
paredes divisórias em pau-a-pique e conta com um pátio interno ocupado por um pequeno jardim de 
inspiração francesa. Abriga o Museu Republicano e foi comprado pela Fazenda do Estado de São 
Paulo pela Lei nº1856 de 1921, como uma extensão do Museu Paulista. Em 1934, os dois museus 
foram associados como instituição complementar à recém-criada USP e, em 1963, integraram-se em 
definitivo à administração da USP. 

A pesquisa documental de Anicleide Zequini traça a trajetória pela qual passou o casarão do Museu. 
O sobrado é um símbolo do poder econômico do café e provém do período de renovação urbana da 
cidade de Itu. Alguns resquícios de taipa de pilão em paredes autoportantes do térreo são 
testemunhos ainda presentes desta história. 

Em registros de 1828 no inventário da dona Josepha Maria de Góes Pacheco é descrito um sobrado 
que apresentava as seguintes características: 7 janelas em cima e 7 portas embaixo, o que pode 
indicar um possível uso comercial na parte inferior, comumente encontrado nas residências 
coloniais. Ao longo de sua história, o imóvel foi dividido em partilhas de bens até que, em 1843, foi 
reunificado em definitivo por Francisco de Almeida Prado. Em 1857, Anna Joaquina de Vasconcellos 
Noronha, herdeira do sobrado, realizou algumas adaptações no imóvel. 

Durante este período o interior do edifício passou por alguns melhoramentos, 
como o revestimento das paredes internas com ‘papel pintado’ e a instalação de 
lustres. A fachada (parte superior), concluída em 1867, conforme se constata pela 
data inscrita na platibanda, foi reformada recebendo revestimento de azulejos, 
substituição das janelas por portas e a instalação de grades de ferro. (ZEQUINI, 
2002-2003, p.207) 

O projeto de um museu no sobrado onde aconteceu a Convenção de 1873 se alinhava com os ideais 
de república e da supremacia paulista. Assim, a Casa da Convenção passou a ser um memorial da 
República e o projeto museológico ficou a cargo do historiador Afonso d’Escragnolle Taunay. Naquele 
momento, foram realizadas algumas intervenções de reforma e adaptação dos espaços. Dentre 
estas, destaque para a criação de duas áreas de iluminação em substituição às alcovas e a derrubada 
de algumas paredes no pavimento superior para a criação de amplo salão. Os cômodos utilizados na 
Convenção de 1873 permaneceram intactos, com a mobília tal qual foi utilizada, como se o cenário 
continuasse ali até então, uma ideia de museu defasada nos dias de hoje. 

O Museu Republicano Convenção de Itu foi inaugurado em 18 de abril de 1923, data em que se 
celebrou o cinquentenário da Convenção Republicana de 1873. Com a inauguração forçada para a 
data comemorativa, algumas obras ainda não estavam completamente acabadas e, sobretudo, o 
acervo ainda não estava todo finalizado. Os azulejos com sequências históricas terminaram de ser 
assentados no saguão do Museu (átrio e escada interna) em 1953 e fazem referência estética ao 
tratamento escolhido para a fachada na reforma finalizada em 1867. Em seu guia para o Museu, 
Taunay chega a citar que o casarão era conhecido desde longos anos como ‘Meca do republicanismo 
paulista’ aponta: 
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(...) entendemos que ao mesmo tempo poderia servir para um museu de artes 
decorativas, dando aos seus visitantes a ideia do que eram o mobiliário e a 
ornamentação de uma casa rica brasileira pelas vizinhanças de 1870 com o seu 
feitio típico de disparidade muito de bric a brac, pela mistura de estilos e 
procedências (TAUNAY, 1946, p.11). 

Na década de 1950 executaram-se as primeiras reformas no edifício: reforços estruturais (construção 
de colunas de reforço nas paredes externas do edifício) e as primeiras intervenções no telhado 
(substituição por telhas francesas). No momento em que este segundo grande ciclo de intervenções 
chegou ao final, aconteceu o tombamento do Museu pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional em 1966 (Processo 767-T-66). 

O tombamento a nível estadual pelo Condephaat em 1980 (Processo 352/73) aconteceu em meio ao 
período de grandes obras de restauração no edifício. Estas aconteceram entre 1979 e 1985, por meio 
de convênio firmado entre o Iphan e o Fundusp, sob a coordenação do arquiteto Antônio Luiz Dias de 
Andrade, devido ao grave problema de conservação do edifício. A cobertura foi completamente 
recuperada, as paredes de taipa de pilão e pau-a-pique foram consolidadas, os forros, pisos e 
esquadrias foram todos substituídos, ambientes passaram por pintura e, desta vez, elementos 
ornamentais e o piso de pedra (varvito) também foram recuperados. Finalmente reaberto ao público 
em 1986, o edifício e sua ambiência foram bastante prejudicados pela construção de um edifício 
residencial de grande porte em lote próximo. No ano de 2012, os azulejos passaram por novo 
restauro, estudado por uma equipe da FAU-USP e executado pelo Estúdio Sarasá. 

Com o aumento no número de visitantes, o Museu estruturou um projeto de visitação com 
programas educativos (oficinas de formação e atividades orientadas), e abriga além de exposições 
regulares, atividades acadêmicas e de pesquisa. 

4.2. A Casa de Dona Yayá: de sanatório particular a espaço de reflexão e preservação cultural 

Desde 2004, o imóvel conhecido como Casa de Dona Yayá abriga o Centro de Preservação Cultural da 
USP. Este imóvel, que se consagrou pela história de sua última proprietária, foi transferido para a 
Universidade de São Paulo na década de 1960, quando a mesma faleceu sem deixar herdeiros. Em 
seus espaços físicos estão registradas as transformações por que passou o imóvel, assim como as 
adaptações para abrigar seu sanatório particular entre as décadas de 1920 e 1960. 

Na verdade, é possível afirmar que este imóvel registra três diferentes tempos de construção e uso 
até sua transferência para a USP. Num primeiro momento, existia um pequeno chalé de tijolos com 
quatro cômodos construídos em meados do século XIX por José Maria Talon. Naquele momento, a 
construção implantava-se em uma chácara em uma região afastada do centro histórico. Seu segundo 
proprietário – Affonso Milliet – é o responsável pela ampliação da construção no período em que a 
habitou (1888-1902). Enquanto que João Guerra reformará a mesma, conferindo-lhe características 
neoclássicas. Em 1921, dona Sebastiana de Mello Freire passou a habitar o mesmo imóvel, que foi 
modificado ao longo dos anos de recolhimento da proprietária. 

Considerada mentalmente instável pelo grupo de médicos que a analisaram na época asseguravam 
que a transferência de dona Yayá do Insituto Paulista para a casa da rua major Diogo atendia a 
recomendações médicas (RODRIGUES, 2001, p.46). Entre as modificações realizadas, estão num 
primeiro momento a reforma das janelas por modelos especiais sugeridas pelo dr. Juliano Moreira – 
diretor do hospício nacional de Alienados do Rio de Janeiro – pintura de paredes com cores neutras, 
substituição do assoalho de madeira por corticite e a construção de um quarto de banho para Yayá. 
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Na década de 1950, mais de três décadas depois de sua internação, novas reformas foram realizadas, 
entre elas destacam-se o fechamento do terraço contíguo ao dos aposentos de Yayá e a construção 
de um solário. 

Dona Yayá habitou este imóvel até 1961, ano de sua morte. Durante décadas, foi discutido e 
analisado um programa para o imóvel que se encontrava em estado de abandono. Propostas como a 
da implantação de uma Faculdade de Música, de um Museu da Memória do Bixiga, de Centro Piloto 
de Gestão Urbana e até mesmo a utilização do terreno para estacionamento. Em 2003, o Conselho 
do Centro de Preservação Cultural da USP aprovou a decisão de transferir a sede do órgão para o 
imóvel em questão. Neste momento, uma série de ações de restauro foi realizada tendo em vista 
adequação dos espaços para áreas de trabalho e de atendimento do público, entre elas, o restauro 
do jardim, recuperação de pisos, caixilhos e forros, entre outros. Em 2004, o Centro de Preservação 
Cultural da USP ganhou o Prêmio Rodrigo de Mello Franco, como consequência das ações de 
preservação desenvolvidas e dos programas de extensão desenvolvidos na Casa. 

O funcionamento das atividades de pesquisa e extensão do órgão se deu em duas áreas delimitadas: 
área de atendimento ao público e área de trabalho interna.  As áreas reservadas ao acolhimento da 
Dona Yayá (dois quartos e um banheiro) abrigam atualmente espaços para exposições temporárias. 
Ali estão registradas algumas das adaptações que a casa sofreu para abrigar sua última proprietária: 
janelas modificadas, paredes pintadas de cores neutras e o piso de corticite. As outras salas 
reservadas ao público tiveram suas pinturas murais restauradas a partir de um programa do próprio 
CPC denominado Canteiro-Escola, coordenado pela arquiteta restauradora Regina Tirello. No 
cômodo onde dormia Dona Elisinha, uma das acompanhantes de Yayá, hoje abriga uma sala de 
reunião designada como Sala Azul. Cursos e eventos do órgão ocorrem na antiga sala de jantar, hoje 
Sala Verde, onde registros do antigo chalé de tijolos são apresentados em uma das divisões dos 
ambientes. Enquanto as áreas de trabalho técnico e administrativos do órgão continuam com as 
pinturas protegidas por camadas de tinta tornando ilegível a compreensão da proposta decorativa. 
As antigas áreas molhadas e de serviço do programa original hoje abrigam dependências de apoio 
aos funcionários, entre elas a cozinha, banheiros e quartos que servem como depósito de guarda de 
equipamentos e materiais do acervo. 

A Casa de Dona Yayá passa por manutenção constante de maneira a preservar suas características e 
possibilitar o intenso uso do imóvel pelos interessados no tema do Patrimônio Cultural. Na última 
década, é notória a tentativa de abrir à Casa para um público amplo e interessado nas atividades de 
extensão e difusão desenvolvidas – cursos, oficinas, exposições,apresentações artísticas e musicais –
de maneira a reposicionar publicamente o CPC, tanto em relação à comunidade patrimonial interna e 
externa à USP, como em relação à sociedade civil em geral, aos grupos implicados na questão 
patrimonial em particular e, muito especialmente, à população potencialmente beneficiada pela 
proximidade física do órgão. A possiblidade de realizar visitas ao imóvel permite uma aproximação 
com o tema da habitação e da domesticidade do século XX, a partir das várias décadas de história 
presente no imóvel. 

5. A GESTÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA USP 

Em linhas gerais, o estado atual de conservação de boa parte dos edifícios tombados ou em processo 
de tombamento da USP encontra-se em estado de alerta. Ainda que com a constituição de um 
Centro de Preservação Cultural em 2004, o qual veio para substituir a antiga Comissão de Patrimônio 
Cultural, o diálogo entre unidades é bastante deficiente. A estrutura centralizadora da SEF, único 
órgão na Universidade que conta com arquitetos e engenheiros e que elabora todos os projetos para 
todos os campi, demonstra quão problemática pode ser a gestão desses bens, ainda mais pelo fato 
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de não dispor de um grupo especializado em patrimônio (sem profissionais restauradores e mestres 
com domínio de técnicas tradicionais). Mesmo com a presença no interior de edifícios extremamente 
interessantes do ponto de vista cultural, muitas vezes chegam ao órgão denúncias por parte de 
professores preocupados com o zelo do bem. 

O projeto de Visitas Técnicas de Reconhecimento possibilita um primeiro contato com as unidades, 
com a criação de um canal de debate e discussão de questões relacionadas à conservação dos bens. 
Deste modo, fica resolvida a necessidade inerente de mapear o estado de conservação dos edifícios. 
A partir do mapeamento deste estado, é possível planejar estratégias de manutenção e preservação 
dos bens, permitindo uma articulação maior entre as partes envolvidas, principalmente os gestores. 

As residências analisadas neste artigo seguem a mesma lógica. A Vila Penteado que passou por 
intervenções, em parte inacabadas, há mais de uma década já se encontra em estado de degradação 
por opções de restauro duvidosas e/ou dificuldade de gestão de manutenção. O Museu Republicano, 
que passou por restauro de seus painéis de azulejos recentemente, ainda apresenta questões que 
precisam ser melhor resolvidas no edifício. Por fim, a Casa de Dona Yayá se assemelha ao caso da Vila 
Penteado onde muitas das obras realizadas no início da década de 2000 já necessitam de revisão. A 
urgente noção de estabelecer planos de conservação aliados aos mapas de danos de cada bem deve 
ser encarada como uma prática para o bem estar físico dos edifícios tombados da Universidade. 
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 Os bangalôs na cidade de João Pessoa no 
século XX: um estudo morfológico 
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No período em que várias cidades brasileiras passavam por processos de modernização, 
a tipologia arquitetônica dos bangalôs foi uma, dentre outras linguagens estrangeiras 
adotadas no país, que reproduziu “motivos” presentes em cenários urbanos europeus e 
norte-americanos. Os bangalôs são edificações residenciais térreas alpendradas, de 
grande simplicidade volumétrica e de organização de ambientes, com marcante 
valorização de aberturas, contando também com rico jogo de cobertas e volumes. 
Através da política da boa-vizinhança estabelecida com os Estados Unidos, os bangalôs 
puderam ser importados desta nação e começaram a compor a paisagem urbana do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, logo atingindo outras localidades brasileiras, incluindo João 
Pessoa, onde protagonizaram a construção de uma nova imagem, durante a expansão da 
cidade através de novos eixos viários. Contudo, esse patrimônio não é devidamente 
conhecido e reconhecido na capital paraibana, sendo progressivamente mutilado ou 
mesmo destruído. O objetivo desta pesquisa reside, portanto, no registro arquitetônico 
do ainda vasto arsenal da tipologia na cidade, revelando, através de fotografias e plantas, 
sua diversidade formal. A investigação contou com cuidadosa revisão bibliográfica acerca 
do tema, contemplando um estudo comparativo com catálogos americanos publicados 
na época abordada a fim de caracterizar os traços próprios do bangalô pessoense e suas 
versões mais recorrentes. Identificou-se, dessa forma, uma forte relação da proliferação 
do bangalô com bairros que se formavam na época, como Torre e Jaguaribe, e com a 
atuação do Montepio dos Funcionários Públicos, instituição que subsidiava moradias em 
área hoje integrante do Centro da capital. Os resultados da pesquisa apontam para um 
modelo bastante recorrente na cidade – a residência de médio ou pequeno porte 
caracterizada frontalmente por corpo saliente encimado por coberta em duas águas; 
alpendre disposto na lateral, e por trás desses elementos, o corpo principal da casa, 
também com duas águas compondo o jogo volumétrico da edificação. 

 PALAVRAS CHAVE: Século XX; expansão urbana; bangalôs; João Pessoa 

1 INTRODUÇÃO 

O bangalô constitui uma tipologia arquitetônica residencial muito comum nos subúrbios norte-
americanos, que despontou no início do século XX entre as famílias de classe média, tendo na costa 
Oeste assumido características diferenciadas – o bangalô californiano. Consiste numa habitação 
predominantemente térrea, horizontalizada, com muitas aberturas, recuos generosos em relação aos 
limites do lote e um notável jogo de cobertas e volumes. Guarnecido de largo alpendre, apresenta 
muita simplicidade na organização de ambientes e no emprego de materiais (TORRES, 2013, p. 8). 

A denominação bangalô remonta a suas origens, na Índia, no século XVII. Banglã era a palavra que 
denominava a "casa no estilo Bengala", que era, segundo Weissman (1988, p. vi, apud JANJULIO, 
2011, p. 48), uma casa térrea, com cômodos bem ventilados abertos para um hall central arejado, 
com telhado pouco inclinado e varandas em todas as fachadas. Dadas as circunstâncias climáticas 
indianas, os alpendres se constituíam como bons amenizadores da sensação térmica no interior das 
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residências. O modelo residencial, que era utilizado pelos colonizadores, migrou para a Inglaterra, 
onde sofreu adaptações, tornando-se uma residência para veraneio na área rural, distante dos 
incômodos da vida urbana. A burguesia, de posse de duas residências, tinha o auxílio dos novos 
meios de transporte, como o automóvel, para ter acesso às suas casas de campo. Essa zona rural, em 
grande parte, converteu-se, no início do século XX, em área do subúrbio das cidades, dado o elevado 
crescimento urbano, o que contribuiu para a transformação de seus bangalôs em moradias 
permanentes (JANJULIO, 2011, p. 48). 

Através de jornais, livros e revistas, o modelo chegou aos Estados Unidos e logo foi adotado como 
solução ideal de moradia pelo movimento Arts and Crafts. A revista Craftsman, importante vetor 
para a difusão do bangalô, o definia como a redução da casa à sua forma mais simples, onde a vida 
pode ser vivida com o máximo de sua liberdade (The Craftsman, 1906, apud KING, 1995, p.34, apud 
JANJULIO, 2009, p. 126), e em perfeita interação com a natureza circundante. 

Com relação à introdução do modelo no Brasil, é importante destacar que, a partir do segundo 
decênio do século XX, no contexto da América Latina, a Europa passou a perder espaço no domínio 
econômico, político e cultural, para dar lugar aos Estados Unidos – principalmente após a Primeira 
Guerra Mundial. Nesse contexto, a crescente ressonância cultural norte-americana sobre o Brasil 
tornou-se ainda mais forte após a implementação de uma “política da Boa Vizinhança” (ATIQUE, 
2007), que propiciou a importação de idéias, produtos e costumes da burguesia estadunidense, 
inclusive dos bangalôs, que se espraiaram primeiramente nas principais capitais brasileiras, como São 
Paulo e Rio de Janeiro, atingindo mais tarde outras localidades, como João Pessoa, já por volta da 
década de 1930. 

Apesar de terem emoldurado as novas vias que foram abertas a partir do segundo quartel do século 
passado em nome da expansão das cidades brasileiras, os bangalôs ainda não são devidamente 
conhecidos, e reconhecidos, como patrimônio digno de preservação, e estão passando por um 
processo gradativo de descaracterização e destruição. Poucos trabalhos científicos chegaram a 
mencionar sua existência e importância no Brasil. As principais referências são os trabalhos de 
Maristela Janjulio (2009), que chega a abordar a existência de bangalôs em São Paulo, sob a ótica da 
influência do movimento Arts and Crafts na cidade; Angela Nunes (2008), que não trata diretamente 
sobre os bangalôs, porém se debruça sobre um de seus principais disseminadores em João Pessoa – 
o Montepio; e Vinícius Torres (2013), que deu início à identificação e caracterização dos bangalôs 
pessoenses através de pesquisa de Iniciação Científica, de cujo produto final este trabalho se 
apresenta como uma continuidade. 

O enfoque principal deste trabalho consistiu na análise morfológica dos bangalôs da cidade de João 
Pessoa a partir de projetos encontrados no Arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa e de 
levantamento fotográfico feito in loco, com a intenção de apontar suas características mais 
recorrentes, e sua relação com outros exemplares brasileiros e norte-americanos. A pesquisa ainda 
procurou identificar o contexto histórico e os agentes responsáveis pela disseminação da tipologia na 
cidade – neste caso, o Montepio dos Funcionários Públicos do Estado, órgão que subsidiava moradias 
entre as décadas de 1930 e 1960. 

2. A DISSEMINAÇÃO DOS BANGALÔS NO BRASIL 

A partir de 1880, a América Latina estreitava laços com países em industrialização. Países como o 
Brasil exerceram a função de fornecedores de produtos agrícolas, como o café, e de matérias-primas, 
enquanto nações europeias e os Estados Unidos tornavam-se industriais e urbanos. Para que esse 
sistema funcionasse, investimentos estrangeiros proviam infra-estrutura nos países em 
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desenvolvimento, para a exportação (JANJULIO, 2009, p. 42). Os Estados Unidos assumiram de forma 
predominante esse posto a partir de 1900, quando, segundo Bueno (2003, p. 58, apud ATIQUE, 2007, 
p. 29), utilizaram a retórica do pan-americanismo para concretizar a união de nações do hemisfério 
ocidental, apontando a América Latina como sua dependente. A Doutrina Monroe foi a maior 
confirmação desse sentimento de superioridade estadunidense em relação às demais nações 
americanas, que passaram à sua tutela de forma consciente, já que tal dominação interessava às 
próprias elites locais, cuja ascensão era favorecida por esse sistema econômico. 

A globalização atingia também o campo cultural, para além do econômico. Foi assim que a forma de 
vida nas cidades sofreu uma significativa renovação, devido aos costumes que mudavam e à 
explosão demográfica, com destaque para o crescimento da classe média. As cidades não só se 
renovavam, como também se uniformizavam, por meio da importação massiva de produtos 
industrializados, em especial os automóveis. Para Segawa (1998, p. 22), as antigas estruturas 
urbanas, compostas ainda de resquícios coloniais, não mais se coadunavam com as demandas da 
época por habitação e serviços públicos, e as cidades se modificaram para traduzir a vida moderna, 
inspiradas nas grandes metrópoles europeias e norte-americanas, no que a ciência e a técnica 
tornaram-se pretextos para mudanças urbanísticas. 

Num período em que o sanitarismo e o higienismo estavam em alta, reforçavam-se debates entre 
médicos, engenheiros e arquitetos sobre as condições mínimas de moradia para as classes mais 
baixas. Saturnino de Brito – engenheiro que teve importante atuação na modernização da cidade de 
João Pessoa – chegou a integrar essas discussões propondo um modelo mínimo de habitação, cuja 
configuração se assemelharia marcadamente a um bangalô, o que evidencia como essa tipologia era 
associada à modernidade e salubridade tão almejadas (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Desenhos de Saturnino de Brito para uma habitação popular ideal. Fonte: NUNES (2008, p. 50) 

 

A ideia higiênica da habitação unifamiliar, isolada e devidamente compartimentada, com 
jardim em frente para a ocupação moral do tempo livre e bem-disposta em arruamentos e 
conjuntos planejados, se espalharia ao mesmo tempo pela opinião e pelo espaço com 
impressionante rapidez. [...] E não foi por acaso que, a partir da década de 30, os ícones 
românticos da arquitetura residencial européia como o cottage, o bungalow e o chalet, 
viessem a fornecer o modelo inspirador de um sem-número de paraísos proletários e vilas 
populares construídas pelo Estado e pelo empresariado local (LIRA, 2002, p. 56, apud 
NUNES, 2008, p. 77). 
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O conforto da habitação e a convivência familiar, além do contato mais estreito com a natureza – 
ideais românticos ligados à retórica do movimento Arts and Crafts (como foi mencionado acima) – 
começavam a ser valorizados em detrimento do desejo de luxo e ostentação decorativa; e o bangalô 
californiano condizia com tais propriedades. Ainda assim, os bangalôs brasileiros se apresentavam de 
forma bem mais simplificada que os norte-americanos: 

 (...) na versão brasileira, as varandas arejadas se limitam àquela pequena, que protege a 
porta de entrada; as amplas salas de estar e jantar são duas pequenas saletas conjugadas; 
a lareira agradável, apenas uma chaminé decorativa e as linhas baixas do telhado, apenas 
as da pequena varanda. (JANJULIO, 2009, P.239). 

Contribuiu fortemente para a aceitação da tipologia no Brasil o cinema hollywoodiano, que permitiu 
o conhecimento pelo grande público, dos exemplares norte-americanos, despertando assim o 
interesse em possuí-los. Na década de 1930, as cidades já começavam a se vestir com bangalôs e 
mansões em Mission Style, ou, como afirma Costa (1995, p. 161, apud ZAKIA, 2012, p. 179), imitações 
desfiguradas destes, devido à falta de recursos para construir cópias fiéis. 

Para Lemos (1989, pp. 27-28), a influência do bangalô sobre a arquitetura residencial brasileira pode 
ter começado até mesmo séculos antes, nas casas de engenho, cujos alpendres de fato lembram a 
configuração do bangalô indiano, que segundo o autor, pode ter sido trazido ao Brasil diretamente 
pelos portugueses - embora não haja comprovações de sua hipótese. De qualquer forma, a utilização 
de alpendres já estava enraizada na cultura brasileira, o que pode explicar a ampla aceitação do 
bangalô no século XX, quando o país experimentou a formação de subúrbios. Em São Paulo, novos 
bairros elegantes marcavam a fuga dos centros comerciais já saturados de atividades, sendo o 
primeiro deles o Jardim América, de 1910. Esse bairro foi, segundo Wolff (2001, p. 150), cenário para 
a consolidação e aprimoramento de uma produção residencial para uma classe média em expansão, 
no tocante à organização de espaços internos, e de uma inconstância estética de fachadas, marcando 
um gradual abandono do decorativismo. 

Dentre as várias linguagens disponíveis, vale mencionar a Neocolonial, que teve uma versão luso-
brasileira e uma hispano-americana (conhecida como Mission Style), a qual também chegou ao Brasil 
em conjunto com a tipologia dos bangalôs por meio do cinema e de revistas especializadas. O 
bangalô californiano ficou conhecido como Mission Style Bungalow, justamente por incorporar 
componentes característicos desse estilo, tais como beirais curtos e largas varandas, e materiais 
como telhas shingles, estuque, pedra e blocos de terracota (TORRES, 2013: 14). 

A influência que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro tinham sobre os demais centros brasileiros 
determinou, assim, a disseminação dos bangalôs por todo o país, chegando inclusive a João Pessoa. 

3. A DIVERSIDADE MORFOLÓGICA DOS BANGALÔS EM JOÃO PESSOA 

Como reflexo das reformas urbanas ocorridas em diversas capitais brasileiras, e tendo como principal 
referência a transformação do Rio de Janeiro, João Pessoa, ou Parahyba (seu nome antes de 1930) 
passa por cirurgias modernizadoras em sua malha urbana nas quatro primeiras décadas do século XX. 
Nesse período, a cidade cresce em ritmo acelerado, e novos eixos viários são abertos, direcionando a 
expansão em direção ao mar. As mudanças não ocorrem, entretanto, apenas em escala urbanística, 
mas também arquitetônica, uma vez que haviam se modificado os costumes e opiniões, contando 
ainda com avanços tecnológicos que permitiam inovações construtivas (ALMEIDA, 2006: 140). Para 
emoldurar as novas e largas avenidas – como Camilo de Holanda, Nossa Senhora de Fátima, Pedro II 
e respectivas transversais – deveria estar presente uma arquitetura representativa daqueles tempos 
marcados pela grande variedade de referências estilísticas, dentre as quais se dava preferência à de 
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origem francesa. Não obstante, foi nessa época que se destacou a atuação de arquitetos italianos 
convidados pelo governador Camilo de Holanda, como Pascoal Fiorilo, Hermenegildo di Lascio e 
Giovanni Gioia, além de Otávio Freire e Clodoaldo Gouveia, brasileiros. Esse grupo de arquitetos teria 
sido o responsável pela criação de uma nova imagem para a antiga Parahyba, tanto na Cidade Baixa 
como na Cidade Alta. 

Segundo Celso Mariz, os arquitetos convidados "deram um sopro na cidade, construíram 
casas arejadas e alegres, fizeram os primeiros bangalôs, movimentaram os tetos". Foram 
eles que realizaram o sonho da elite que se urbanizava de morar numa casa suntuosa e 
digna de uma pessoa moderna. (...) Construídas de acordo com o Código de Postura, as 
suas residências [dos fazendeiros produtores de algodão e usineiros] contribuíram para a 
configuração da cidade moderna, civilizada e saudável. Geralmente, tratava-se de casas 
de tijolos e cobertas de telhas, suntuosas, arejadas, dispondo de uma larga porta e várias 
janelas frontais, por onde circulava o ar e entrava a luz que as clareava internamente 
(CHAGAS, 2004, pp. 137 - 138). 

Dentre as tipologias residenciais existentes para a livre escolha de seus proprietários, os bangalôs 
foram uma das mais utilizadas, chegando inclusive a ganhar uma curiosa "versão" com dois 
pavimentos que, embora não mais se configurasse como um bangalô autêntico, claramente 
demonstrava a preocupação em atender os traços básicos que o definiam. Não obstante, a 
conformação térrea foi a mais comum, por ser mais acessível às famílias de classe média, uma vez 
que demandava menos tecnologia e materiais. 

Considerando o contexto de que o auge da proliferação dos bangalôs ocorreu justamente num 
período de acelerada expansão urbana da capital paraibana, o maior número de exemplares da 
tipologia pôde ser encontrado, através de levantamentos de campo realizados nesta pesquisa, em 
bairros cuja formação se deu até meados do século XX, como parte do Centro da cidade, Tambiá, 
Jaguaribe, Torre e até mesmo bairros mais recentes, como Miramar e Manaíra. Trajano Filho (2006) 
enfatiza ainda que: 

A conversão desse território [entre a ocupação existente e a praia de Tambaú] em cidade, 
que ocorre de maneira mais consistente a partir da década de 1950, e do qual é 
emblemática a ocupação das margens do eixo central de expansão em direção às praias 
definido pela avenida Epitácio Pessoa, acompanha e sucede iniciativas circunscritas de 
provisão habitacional por parte do Estado levadas a cabo nas duas décadas anteriores e 
voltadas sobretudo ao atendimento das camadas médias da população em processo de 
deslocamento das áreas centrais – cada vez mais se configurando como espaço de 
residência e trabalho de setores sociais mais populares, assim como a região de Cruz das 
Armas – rumo aos bairros de Jaguaribe, Tambiá, Torre e nas imediações do Parque Sólon 
de Lucena. 

Dentre as iniciativas de provisão habitacional mencionadas pelo autor, tiveram importância especial 
aquelas do Montepio dos Funcionários Públicos do Estado, órgão pioneiro na cidade a conceder esse 
tipo de benefício. Devido ao grande número de residências construídas e à qualidade empregada 
nestas, o Montepio chegou a estabelecer um padrão construtivo na capital paraibana, tendo seus 
modelos (populares ou não) sido copiados por particulares (NUNES, 2008, p. 57). Foi o mencionado 
arquiteto italiano Giovanni Gioia quem projetou as dez unidades residenciais edificadas no ato 
inaugural do órgão, em trecho da Avenida Almirante Barroso. Eram bangalôs de aspecto simples e 
certa inspiração no estilo Missões, e que foram intensamente reproduzidos (com ou sem ajustes de 
tamanho, materiais e decoração), em vários outros pontos da cidade, provavelmente devido à sua 
simplicidade volumétrica. O jornal A União, em 7 de fevereiro de 1932, ao anunciar a construção 
dessas novas moradias, descreveu também os materiais nelas  empregados: 
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Em todos os typos de casa contractados pelo Montepio os pisos das salas de visita e 
quartos dormitorios serão assoalhados a taco de sucupira e páo amarello sobre 
barroteamento de massaranduba embutido em lençol de concreto; as das salas de jantar, 
cosinha, banheiros W.C. serão de mosaico de duas côres. As paredes do W.C. terão um 
revestimento de azulejo branco até a altura de 1,m50. Igual revestimento será applicado 
às paredes dos banheiros. Os departamentos destinados a salas, terraços e dormitorios 
serão forrados a marupá macheado ou louro vermelho, sendo os barrotes para os 
mesmos de madeira de lei (MONTEPIO, 1932, p. 1). 

Não por coincidência, os setores da cidade onde a presença dos bangalôs é marcante são 
exatamente aqueles onde se concentrou a atuação do Montepio, haja vista os edifícios do gênero 
identificados através dos levantamentos de campo realizados nesta pesquisa. Além do antigo bairro 
de mesmo nome (hoje parte dos bairros do Centro e Tambiá), inserido no polígono formado entre as 
avenidas Tabajaras, João Machado, General Bento da Gama, Pedro I e Monsenhor Walfredo Leal, o 
órgão também edificou vilas operárias e residências individuais em bairros como a Torrelândia e 
Santa Júlia (atualmente Torre e Expedicionários), Jaguaribe e Treze de Maio (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Bangalôs construídos pelo Montepio em bairros 
variados da cidade 
 Fonte: MELO, 1946 

A diferenciação entre as vilas operárias e as então chamadas "casas residenciais" dizia respeito à 
forma como o Montepio investia em moradias para a classe menos favorecida de contribuintes e a 
mais alta, respectivamente. A principal diferença entre essas habitações constituía o fato de que as 
primeiras eram construídas em massa, segundo um modelo padronizado, e as últimas, além do maior 
porte, poderiam também ser projetadas de acordo com o gosto de seus futuros proprietários. 
Entretanto, em ambos os tipos de edificação, preservava-se uma alta qualidade construtiva para a 
época, devido aos materiais e acabamentos empregados e ao afastamento em relação aos limites 
dos lotes, demonstrando a preocupação em garantir salubridade e decência até mesmo para 
moradias populares (NUNES, 2008, p. 94). Assim, percebe-se como o modelo dos bangalôs se 
adequava às qualidades construtivas buscadas, tornando-se portanto uma das tipologias mais 
recorrentes na cidade, conforme se vê nos modelos construídos pelo Montepio para a Vila Macacos, 
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de 1939, e para a Vila 10 de Novembro, de 1941. Além das áreas já mencionadas, nas quais atuou o 
Montepio, também foram encontrados bangalôs em bairros de formação mais recente, como 
Miramar, Manaíra e Tambaú – reflexo, portanto, da boa aceitação que o modelo teve na cidade. 

Através da observação de fotografias e plantas de bangalôs construídos em João Pessoa, pôde-se 
perceber que sua configuração simplificada se assemelha com aquela do restante do Brasil, segundo 
a descrição de Janjulio mencionada acima. Com relação aos materiais empregados, dava-se 
preferência à produção local, como tijolos maciços (por vezes a taipa) e telhas coloniais, madeira, 
cimento, ladrilhos hidráulicos e azulejos (NUNES, 2008, p. 75). Trata-se, inclusive, de uma 
concordância (não proposital) com os princípios projetuais que norteavam a construção dos bangalôs 
americanos, definidos pelo movimento Arts and Crafts, que primava pela utilização de materiais 
existentes na região. Contudo, não existia um fundo ideológico na escolha empregada, mas sim um 
fator econômico-social, qual seja, a incipiência da indústria brasileira na época, principalmente em 
zonas mais provincianas, que não importavam grandes quantidades de materiais construtivos devido 
aos altos custos envolvidos (REIS FILHO, 1978, p. 64). O contexto sócio-cultural também contribuiu 
para a preferência, na capital paraibana, do padrão de residência individual, enquanto outros núcleos 
brasileiros e europeus já vivenciavam o crescimento do padrão multifamiliar (NUNES, 2008, p. 67). 

Quando os bangalôs eram produzidos na capital paraibana, alguns de seus aspectos fundamentais 
ainda passavam por questionamentos, por se apresentarem como novidades. Este trecho do jornal A 
União faz uma curiosa crítica à ausência de muros nas residências recém-construídas pelo Montepio 
para a Vila Macacos: Continua afeiando, consideravelmente o novo bairro dessa instituição, a falta 
dos respectivos muros e balaustradas. Esperam os interessados que a digna e criteriosa directoria não 
deixe, por mais tempo, sem solução, tão urgente problema (COM O MONTEPIO, 1935, p. 4). 

Praticamente todos os projetos de bangalôs encontrados no Arquivo da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa escondiam os banheiros nos fundos das casas, geralmente os colocando próximos às 
cozinhas, de modo a economizar custos com as instalações hidráulicas. Como se sabe, tal prática 
representava uma tendência da época em todo o Brasil, que buscava ocultar cômodos 
“desprestigiados” das vistas dos visitantes. A propósito, as ‘visitas’ ainda possuíam uma sala própria, 
onde poderiam contemplar a decoração privilegiada da residência. Os bangalôs norte-americanos, ao 
contrário, se baseavam na informalidade e desfragmentação de ambientes. Conforme descreve 
Janjulio (2009, p. 289), neles, a sala de estar, ligada por um arco à sala de jantar, substitui a antiga e 
enclausurada sala de visitas. Já os banheiros poderiam ficar em locais mais visíveis da casa, não 
havendo uma regra tão forte para seu posicionamento, segundo o que se pôde observar por meio de 
plantas presentes em catálogos da época. Um deles, Fifty Modern Bungalows assim se refere ao 
tópico: 

(...) the contemporary house has to be compactly designed and the floor space used for 
more than one purpose. Thus one has to decide what operations are to be combined 
within the same areas, so that these multi-purpose rooms may be suitably planned and 
equipped. No single small house of today would include all the cells enumerated 
(WALTER, 1957, p. 10). 

Essas características estão também presentes em bangalôs de outras partes do Brasil, como São 
Paulo e Rio de Janeiro, conforme se vê em modelos publicados pela revista A Casa, que circulava nos 
dois centros urbanos. Na figura 3, vê-se a presença da sala de visitas em conjunto com o 
posicionamento do banheiro aos fundos da residência. Contudo, se comparados aos modelos 
paulistanos, os bangalôs pessoenses são bem mais simplificados em termos de acabamentos e 
materiais empregados, aproximando-se mais de bangalôs cariocas presentes nos bairros de Braz de 
Pina e Madureira. 
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Figura 3 - Desenhos para construção de um bangalô, 
presentes na revista A Casa (n. 4, 1924, p. 33) 
Fonte: JANJULIO (2009, p. 240) 

 

Quanto aos aspectos morfológicos externos, detectou-se uma considerável variabilidade nos 
modelos pessoenses. Os alpendres podem se apresentar quadrangulares ou retangulares, ou ainda 
em “L” ou “U”. O número de cobertas costuma ser maior para bangalôs de padrão mais alto, 
variando entre duas e dez. Poucos modelos mantêm seus revestimentos externos originais, embora 
pequenos detalhes decorativos, como faixas de azulejos, ainda permaneçam em vários exemplares. 
Por estarem relativamente bem preservadas, ainda se destacam imitações de texturas de pedras e 
réguas de madeira no reboco – as clapboards. Em alguns bangalôs de padrão mais alto, chegava-se a 
utilizar pedras. 

Enquanto nos Estados Unidos, os bangalôs eram produzidos segundo várias linguagens, como a 
supracitada Missões, Chicago, ou Arts and Crafts, entre outras, cuja semelhança de traços dificultava 
sua identificação, na versão da cidade de João Pessoa não houve uma grande diversidade formal, à 
exceção dos exemplares Mission Style, que se distinguiam dos originais por serem dotados de arcos e 
texturas diferenciadas no revestimento externo. O conjunto de bangalôs da capital paraibana possui 
marcas bastante genéricas, por vezes híbridas, sendo impossível determinar matrizes específicas que 
influenciaram seus desenhos. 

A classificação feita por Torres (2013) representa com propriedade o quadro do bangalô da cidade de 
João Pessoa, na medida em que o define segundo três categorias, de acordo com os acabamentos 
utilizados, porte da edificação, e implantação no lote. Os bangalôs de padrão alto são os modelos 
mais requintados, frequentemente localizados no bairro do Centro, em avenidas como Camilo de 
Holanda e Tabajaras. De maior porte, costumam apresentar afastamentos generosos em relação aos 
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limites dos lotes, incluindo jardins. Em geral possuem uma maior proximidade morfológica com os 
bangalôs craftsman da costa leste norte-americana, chegando a incluir elementos inapropriados ao 
clima local, como chaminés e lareiras. Esses exemplares apresentando chaminé falsa, meramente 
decorativa, que contemplam inclusive bangalôs de outras categorias (Figura 4), na verdade 
constituem forte indicativo de como elementos ligados à cultura estadunidense eram associados a 
status social e modernidade. Os bangalôs de padrão médio, por sua vez, incorporam tratamentos de 
fachadas variados e qualidade de materiais menos primorosos, possuindo menor porte e recuos 
reduzidos em relação aos limites dos lotes. Já os bangalôs de padrão médio-baixo representam 
modelos mais simplórios, implantados em lotes menores, resultando em moradias mais compactas 
que cumpriam um programa básico de necessidades. 

 

 

Figura 4 - Bangalô de padrão médio na Rua 
José Peregrino, nº 35, Centro 
Fonte: Acervo pessoal 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para finalizar, é importante destacar que, a despeito dos três padrões enunciados acima, a ordem 
geral que regeu a produção do bangalô na cidade de João Pessoa foi aquela que contemplava o 
modelo de porte médio e pequeno, tendo forte relação com aqueles exemplares financiados pelo 
Montepio, a exemplo das construções habitacionais da Vila Macacos e da Vila 10 de Novembro. Sua 
volumetria é marcada por um corpo saliente de duas águas (conforme o padrão básico do 
Montepio), por vezes com um detalhe em argamassa nas extremidades do beiral, que mimetiza o 
suporte aparente de madeira dos bangalôs norte-americanos. O alpendre se encaixa num dos lados 
da fachada frontal, ligeiramente mais baixo e provido de coberta independente de uma água, 
antecedendo o corpo principal da edificação, que apresenta empena mais alta e coberta disposta em 
quatro águas, ou mesmo duas, em concordância com aquela que cobre o sobredito corpo saliente 
(Figura 5). 
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Figura 5 - Fachada de bangalô na Av. Camilo de Holanda (demolido). Fonte: Arquivo da PMJP (Edição da autora). 
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Tema 5 

PATRIMÔNIO DO LAZER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s edificações destinadas ao lazer, à recreação, ao espetáculo e aos 
divertimentos públicos e privados constituem um tema 
relativamente recente da história da arquitetura, se comparadas às 

edificações de caráter religioso, militar ou institucional. Os primeiros salões 
para diversão coletiva foram construídos junto aos novos palácios burgueses e 
sempre estiveram, desde então, atrelados às atividades urbanas das elites 
burguesas, sendo, em certa medida, seguidos pelas classes populares. É 
fundamental compreender que até aos finais da idade média, as diversões 
públicas tinham a rua das cidades como seu espaço mais apropriado para 
atividades preponderantemente populares, ou voltadas à fixação dos valores 
de ordem e das hierarquias sociais às massas. Eram feiras de comércio e 
festividades sacras e laicas que atraíam as populações, urbana e rural, aos 
burgos e onde dançava-se, comia-se, bebia-se, representava-se. As 
representações se desenvolviam em diversos níveis e estratos sociais: a Igreja 
se representava nas solenidades, os reis e fidalgos se apresentavam em 
pompas, as instituições e corporações desfilavam seus estandartes e as classes 
populares se representavam nas comédias. Tudo ocorria em espaços abertos, 
nas praças, largos e ruas; montavam-se palcos, palanques e altares efêmeros 
que se desfaziam ao final das festas. 

O estabelecimento de uma forte classe burguesa de ricos comerciantes, nos 
finais do século XV, engendrou outra ordem de representações e de 
construções ideológicas e as diversões públicas foram tomando vulto como 
importante veículo de comunicação social. O primeiro sinal desta outra ordem 
de coisas foi a construção dos primeiros teatros privados e públicos a partir da 
segunda metade do século XVI. Inicialmente na Itália e, posteriormente, em 
toda a Europa e Novo Mundo, foram edificados salões e teatros junto aos 
palácios burgueses, ou junto aos palácios reais e, ao mesmo tempo, se 
construíam teatros e salões públicos e populares. Os espetáculos teatrais e 
musicais laicos cambiaram-se, gradativamente, das ruas para os salões – 
fechados, pagos e controlados – e as monarquias e a Igreja tornaram-se as 
principais detentoras do espaço público que se tornou, inerentemente, um 
espaço de representações de ordem. 

AA  
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Do mesmo modo, esta ordem foi abalada com o incremento das atividades 
industriais na segunda metade do século XVIII e no século XIX: a rua tornou à 
condição de palco de representações e a arquitetura assumiu um caráter 
comunicativo inédito. A arquitetura da cidade constituía o espetáculo público 
de representações privadas de vária ordem. As atividades de apresentação de 
si, nos espaços públicos urbanos desenvolvidos para tal finalidade, como os 
parques, jardins públicos, praças, salões, cassinos, teatros, cafés, restaurantes, 
bares, arenas, hipódromos, velódromos, estádios, etc., passaram a ter como 
função notável a disposição dos seus elementos voltados à auto exposição das 
individualidades. As burguesias assumiam a preponderância sobre o espaço 
urbano, sobre as diversões públicas e privadas, e sobre a arquitetura tornada 
léxico comunicacional, plural e irreverente. 

Entendido dessa forma, o patrimônio edificado remanescente das diversas 
modalidades recreativas, associativas, corporativas e artísticas reveste-se de 
uma peculiaridade capaz de promover leituras históricas das transformações 
sociais, econômicas, culturais e artísticas da civilização contemporânea e apto 
a apresentar às futuras gerações os desdobramentos destas mudanças de 
paradigmas. E um dos caminhos mais precisos para a sua preservação efetiva 
é, indubitavelmente, o conhecimento profundo de seus mecanismos, de suas 
estruturas, de suas interconexões, de sua temporalidade. Só assim o 
patrimônio persiste e resiste. Este foi o sentido lato deste encontro realizado 
em Bauru, no interior do Estado de São Paulo, a congregar inúmeros 
pesquisadores de todo o mundo a debater os meandros dos processos 
investigativos acerca do patrimônio material e cultural. 

A inserção do tema dos patrimônios do lazer teve por princípio destacar essa 
peculiaridade, essa amplitude de matizes e leituras possíveis e cabíveis. 
Destacamos aqui, os trabalhos que resumem, de modo enfático, tais aspectos. 
Há três excelentes textos que abordam a formação das cidades e a construção 
do sentido público do espaço urbano, da importância assumida no desenrolar 
das atividades urbanas centradas na sociabilidade, diga-se, representações 
públicas das individualidades sociais, da condição comunicativa impregnada na 
efetivação formal das praças e jardins públicos e na constituição qualitativa de 
tais espaços – locais da construção de identidades e territorialidades 
(ENOKIBARA, M.; MACHADO, G.; ANTOCHEVIS, E.; e GUTIERREZ, E.). Há um 
minucioso artigo que percorre a constituição histórica de um importante 
centro de diversões existente na cidade de São Paulo entre os séculos XIX e XX, 
e na configuração arquitetural dos edifícios para espetáculos de vário gênero 
(teatro, ópera, circo, música, poesia, retórica, etc.) (AMADO, M.). E um último 
texto, talvez o mais contundente, que trata do entendimento contemporâneo 
do patrimônio tornado produto comercializável pela indústria do turismo, ao 
centrar-se no processo transcorrido após o incêndio num casarão situado na 
Praça Tiradentes na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, no 
questionamento envolto na definição do projeto de recuperação do espaço, e 
no resultado alcançado após uma reinserção histórica um tanto forçada, do 
novo velho edifício (SILVA, V.). 
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Eis, então, uma amostra do excelente nível de apresentações e debates 
ocorridos em outubro de 2014 que perpassaram de maneira ampla, mas nem 
por isso panorâmica, os deslindes contemporâneos das questões que cingem a 
interpretação do patrimônio cultural e a definição de sua reinserção utilitária, 
ou conveniente. 

 

Paulo Roberto Masseran 
DAUP/FAAC/UNESP-Bauru 

Comissão Científica do Livro 



 



 Praças e jardins da “franja pioneira” do 
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O geógrafo francês Pierre Monbeig, que pioneiramente estudou o oeste paulista na 
década de 1940, relata, logo no início de seu livro “Pioneiros e fazendeiros de São Paulo”, 
as dificuldades para a condução de uma pesquisa das cidades da “franja pioneira”. 
Passados quase 70 anos da pesquisa de Monbeig as dificuldades permanecem. É certo 
que algumas plantas dos “patrimônios” e dos traçados urbanos iniciais destas cidades 
foram localizadas ou procuraram ser reconstituídas, mas no tocante às praças e jardins, 
objeto de estudo da presente pesquisa, poucos foram os projetos e autores localizados. 
Além disso, muitas praças tiveram várias transformações ao longo dos anos e foram 
completamente descaracterizadas ou já não existem mais. Nosso trabalho foi, portanto, 
em um primeiro momento, procurar reconstituir o desenho dessas praças e jardins a 
partir da cartografia, iconografia e outros documentos textuais encontrados durante a 
pesquisa. No total, foram reconstituídos os desenhos de 63 praças de 29 cidades 
fundadas no final do século XIX a meados do século XX, ao longo dos ramais ferroviários 
da Alta Paulista, Alta Araraquarense, Alta Sorocabana e linha Noroeste. O objetivo do 
presente estudo é apresentar alguns exemplos dessas praças e jardins e demonstrar seu 
valor histórico como representativas de um período político, a República, e econômico, o 
café, e suas características singulares. Este trabalho contou com a colaboração de vários 
bolsistas inseridos na pesquisa “Saberes teóricos e técnicos na configuração e 
reconfiguração das cidades formadas com a abertura de zonas pioneiras no Oeste do 
Estado de São Paulo”, do Projeto Temático intitulado “Saberes eruditos e técnicos na 
configuração e reconfiguração do espaço urbano. Estado de São Paulo, séculos XIX e XX” 
(2006-2011), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP). 

 PALAVRAS CHAVE: ferrovias; oeste paulista; paisagistas; praças; jardins históricos 

1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa “Saberes técnicos e teóricos na configuração e reconfiguração das cidades formadas com 
a abertura de zonas pioneiras no Oeste do Estado de São Paulo”, do Projeto Temático financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), foi conduzida por um grupo de 
professores da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), campus de Bauru, 
que estudou o processo de ocupação do oeste paulista. Dada a situação geográfica e a 
particularidade das denominações da região em estudo, convém esclarecer alguns termos. A 
expressão “oeste paulista” aqui utilizada corresponde à regionalização geomorfológica adotada para 
caracterizar, grosso modo, a região do Planalto Ocidental Paulista ou, como bem complementou 
Richard Jüergen Langenbuch, a parte do estado de São Paulo sita a Oeste de São José do Rio Preto, 
Bauru e Ourinhos, incluindo essas cidades (Langenbuch, 2011,p. 42). Já a expressão “franja pioneira” 

mailto:marta@faac.unesp.br
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corresponde à adotada por Pierre Monbeig (1984), em seu clássico estudo sobre o oeste paulista, 
para caracterizar a marcha irregular de ocupação dessa porção do Estado, onde algumas foram 
sendo pioneiramente abertas pelas ferrovias. Dispostas paralelamente umas às outras, as ferrovias, e 
consequentemente os núcleos de povoamento e áreas plantadas, foram se assentando nos espigões 
das bacias fluviais. A Araraquarense dispôs-se no espigão entre os rios Grande e São José dos 
Dourados; a Noroeste, no espigão entre os rios Tietê e Aguapeí; a Paulista, no espigão entre os rios 
Aguapeí e do Peixe e a Sorocabana, no espigão entre os rios do Peixe e Paranapanema 
(LANGENBUCH, 2011, p. 42). 

As cidades estudadas ao longo dessas ferrovias foram selecionadas por dois processos: pela 
importância que assumem como nós de articulação do tronco principal com os ramais ferroviários, 
ou como expressivas na articulação urbano-regional, baseadas no estudo pioneiro realizado por 
Monbeig (1984). Também foram selecionadas as cidades situadas no extremo oeste de cada linha, às 
margens do rio Paraná - divisa do Estado de São Paulo com o Mato-Grosso (Figura 1). Nesse 
contexto, o arco temporal da pesquisa abrange o final do século XIX até a década de 1950, período 
no qual são formadas as últimas cidades de cada linha e quando é clara a opção pelo rodoviarismo. 
Uma vez selecionadas as cidades, a pesquisa realizou dois movimentos paralelos. Aquele do 
levantamento sistêmico das cidades ao longo das ferrovias, e aquele da seleção de personagens, 
manuais, guias de viagem, instituições, etc., cotejado a partir do material levantado, para alimentar 
pesquisas específicas. 

 

 
Figura 1 - Cidades pesquisadas ao longo dos quatro ramais ferroviários 

Fonte: Grupo SITU/Projeto Temático (2006-2011) 

O levantamento histórico-geográfico do primeiro movimento se deu através de quatro temas: a 
investigação da conformação da estrutura agrária na formação do tecido urbano; o processo de 
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urbanização e a transformação do espaço público com a chegada da ferrovia e as noticias vinculadas 
na imprensa neste arco temporal. Cada tema ficou sob a responsabilidade de um professor, em seu 
conhecimento específico. 

A presente pesquisa levantou e analisou a formação das praças e jardins, reconstruiu seus desenhos, 
investigou os equipamentos e repertório vegetal utilizado, bem como seus autores.  Visando criar um 
quadro comparativo de análise e de complementação aos demais temas das pesquisas, no caso das 
praças e jardins, foram levantadas apenas aquelas situadas no “patrimônio” ou no traçado urbano 
inicial das cidades analisadas (GASPAROTTO, 2007; MACHADO, 2007; SILVA, 2007; SIMBUKO, 2007, 
2009; DIEHL, 2009; LANÇA, 2009). 

2. A ORIGEM FUNDIÁRIA DAS PRAÇAS DA “FRANJA PIONEIRA” 

Os núcleos urbanos da “franja pioneira” tiveram diferentes origens: aquele originado de um 
patrimônio religioso, de um patrimônio laico ou de um loteamento. Vários pesquisadores já 
demonstraram suas diferenças (Deffontaines, Marx, Ghirardello), mas seria importante 
resumidamente traçar suas características principais, pois tiveram um rebatimento direto na 
formação das praças e jardins. 

A maioria das cidades paulistas fundadas a partir da segunda metade do século XIX provinha de 
“patrimônios religiosos”. O patrimônio religioso era uma porção de terra rural, não cultivada, doada 
por uma ou mais pessoas à Igreja Católica por devoção a um santo ou por uma graça alcançada, para 
a constituição de um povoado. Na verdade, a terra não era doada, pois cabia à Igreja apenas zelar 
por esse “patrimônio”, erigindo uma capela e agenciando lotes aos futuros fiéis. Estes também não 
tinham direito à posse, apenas o direito de uso e gozo e desde que fosse paga uma taxa anual à 
Igreja. Essa tradição ficou por tanto tempo arraigada, que mesmo com a Lei de Terras (1850) e o 
advento da República (1889), as doações de patrimônios à Igreja continuaram.  Das cidades 
estudadas, as que tiveram origem como patrimônios religiosos foram Araraquara, São José do Rio 
Preto e Tanabi, servidas pela linha Araraquarense; Agudos, Piratininga e Marília servidas pela linha 
Paulista; Penápolis servida pela Noroeste e Assis pela linha Sorocabana. 

Segundo Ghirardello (2002, p. 147), a partir da segunda década do século XX foi formado outro tipo 
de patrimônio. São os chamados “patrimônios laicos”, configurados a partir de terras ofertadas à 
câmara municipal ou de posse familiar. Este foi o caso da cidade de Jales, fundada em 1941 pelo 
engenheiro Euphly Jales, formado na Escola Politécnica de São Paulo. Mas, após a segunda década do 
século XX, o que predominou foram os loteamentos privados e que corresponde à maioria das 
cidades estudadas: Lins, Araçatuba, Andradina (linha Noroeste); Ourinhos, Presidente Prudente, 
Cândido Mota, Rancharia, Martinópolis, Indiana, Presidente Epitácio (linha Sorocabana); Pompéia, 
Tupã, Oswaldo Cruz, Adamantina, Flórida Paulista e Panorama (linha Paulista). 

No caso do patrimônio religioso, a doação estava condicionada à construção de uma capela em 
devoção a um santo e esta era geralmente localizada no ponto mais alto da área doada. Como o 
traçado adotado para dividir a área era geralmente a malha regular (a maioria com dimensões de 88 
m x 88m), o largo da capela (futura praça), também teve esse formato. Mesmo nas cidades 
originadas de patrimônios laicos e nos loteamentos, a maioria teve uma praça dedicada à igreja e 
quase sempre no ponto mais alto do terreno. Com a introdução da ferrovia, geralmente em meia 
encosta ou próxima aos cursos d’água (em função dos terrenos mais planos e uso da água nas 
locomotivas), a praça ou o largo da estação foi outro elemento característico em várias cidades do 
oeste paulista. Portanto, a igreja e a ferrovia agenciavam, respectivamente, o ordenamento das cotas 
superior e inferior do núcleo urbano (RETTO JR, et al, 2006). 
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3. A FERROVIA COMO ELEMENTO VIABILIZADOR DA TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO 

As cidades ao longo dos ramais ferroviários no oeste paulista foram fundadas até chegarem à divisa 
do Estado de São Paulo com Mato Grosso, no rio Paraná. Entretanto, o período de implantação da 
ferrovia e da criação de cidades não foi o mesmo, variando ao longo do percurso e de ramal a ramal. 
Na linha Araraquarense, os primeiros povoados tiveram início muito tempo antes da ferrovia. 
Araraquara já possuía seu núcleo populacional fundado em 1817, através da doação de um 
patrimônio religioso, ao passo que a ferrovia só chegará após 68 anos. São José do Rio Preto teve seu 
primeiro núcleo urbano fundado em 1857, sendo servido somente após 55 anos pela ferrovia. No 
caso da linha Noroeste, as cidades foram fundadas posteriormente à chegada da ferrovia. Em alguns 
casos, como na linha Paulista, sabendo por onde passaria a ferrovia, a planta da cidade já 
incorporava a ferrovia e a estação ferroviária em seu traçado, como foi o caso de Tupã, projetada 
pela “Empresa de Melhoramentos da Alta Paulista”, de Luiz de Souza Leão, também proprietário das 
terras. 

São diversos os casos, mas o fato relevante é que somente após a chegada da ferrovia é que se 
viabilizou a transformação do espaço público.  A título de exemplo: Araraquara teve a fundação do 
seu núcleo populacional em 1817, a criação do município em 1832 e a chegada da ferrovia em 1885. 
Somente em 1898 teve seu primeiro espaço público ajardinado, com projeto de Alexandre Ribeiro 
Marcondes Machado, engenheiro civil formado em 1917 na Escola Politécnica de São Paulo, e do 
paisagista alemão João Dierberger, com o “Estabelecimento Floricultura” fundado em 1893 na cidade 
de São Paulo. Era pela ferrovia que chegavam e circulavam os profissionais, os produtos, as idéias, as 
técnicas, tudo, inclusive os modelos de jardins, plantas e equipamentos. 

4. O JARDIM DA LUZ COMO MODELO 

Entre 1895 e 1901, uma imponente estação ferroviária foi construída em São Paulo pela Estrada de 
Ferro “The São Paulo Railway”, também conhecida como “Companhia Inglesa”. Percorrendo o trajeto 
de Jundiaí, interior do Estado de São Paulo, passando pela capital em direção ao Porto de Santos, seu 
objetivo era garantir o escoamento da produção de café. A estação foi construída ao lado do Jardim 
da Luz, também remodelado durante a gestão do primeiro prefeito da capital do estado, Antonio 
Prado (1899-1911), com a inserção de novos desenhos, espécies vegetais, programas e 
equipamentos. 

Surgiu um pavilhão restaurante, o “kioske da Bavária”, coretos, sanitários, mini-jardim 
zoológico. Repuxos e lagos novos (...). As novidades também incluíram reformas na área 
plantada: a adoção de gramados pela primeira vez num logradouro público, a plantação 
da alameda circular das jaqueiras (Artocarpus integrifolia) , por onde podiam circular 
automóveis para acesso, os canteiros de flores em “corbeilles” concentradas no centro 
dos gramados, abolindo as velhas cercaduras em plate-bande. Três entradas por portões 
de ferro (GUARALDO, 2002, p. 38). 

Segundo Guaraldo (2002, p. 38), no período de 1899-1911, houve um expressivo aumento do 
repertório vegetal, ampliando-se para 36 espécies de arborização e de jardim, sendo que a maioria 
era de origem exótica. Destas 36 espécies, 12 se destacaram nos jardins: 
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Araucária excelsa (Araucaria excelsa), ciprestes (Cupressus sempervirens), pinus (Pinus 
silvestris), tuias (Thuya occidentalis aurea). E ainda: palmeira fênix (Phoenix austerifera), 
tamareira-das-canárias (Phoenix canariensis), palmeira latânia (Latania borbonica), areca 
bambu (Dipsys lutescens), pândano (Pandanus utilis). Três espécies arbustivas são 
também recorrentes: hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), agave (Agave americana) e Cordyine 
terminalis. 

Na arborização urbana, destacou-se a utilização do alfeneiro do japão (Ligustrum japonicum) e o 
plátano (Platanus orientalis), este último uma das espécies mais utilizadas na formação dos 
boulevards parisienses, conduzida pelo engenheiro Jean-Charles-Adolphe Alphand e equipe, durante 
a gestão do prefeito George Eugène Haussmann (1853-1870). 

A distribuição deste repertório vegetal se deu através do Horto Botânico de São Paulo, na capital, e 
do Instituto Agronômico de Campinas, no interior. Com a expansão da malha ferroviária para o oeste 
paulista, este repertório vegetal chegou às cidades da “frente pioneira”. Outro elemento que 
também propiciou a divulgação deste repertório vegetal foram os catálogos de plantas. Firmas como 
o “Estabelecimento Floricultura” (posteriormente denominado Dierberger & Cia.) divulgavam seus 
produtos em vários catálogos, onde, ao final, o comprador poderia listar as espécies desejadas e 
escolher o meio de recebê-las: via navio, correio ou trem. 

5. AUTORES, DESENHOS E EQUIPAMENTOS 

Vários profissionais que atuavam na capital paulista, também atuaram nas cidades da “frente 
pioneira”. Era um novo mercado que se abria frente à grande quantidade de cidades sendo criadas. 
Para se ter uma idéia desta dimensão, somente nos anos de 1890 a 1900 foram criados 41 novos 
municípios no Estado de São Paulo, sendo a maioria no oeste paulista (MONBEIG, 1998, p. 113).  No 
período seguinte, de 1900 a 1910, nenhum município foi criado, coincidindo com o período da 
primeira crise do café, chegando a ser proibido seu plantio em 1903, frente à superprodução.  No 
período seguinte, de 1910 a 1919, 32 novos municípios foram criados; e de 1920 a 1930, mais 55 
novos municípios (MONBEIG, 1998, p.114). 

O período de 1910 a 1919 coincidiu com a implantação de uma grande quantidade de cidades ao 
longo das estações da linha Noroeste. Já na década seguinte, muitas cidades foram formadas por 
grandes companhias loteadoras de terra, como a Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização 
(CAIC). 

Essa origem da formação das cidades teve uma relação direta com o nível de elaboração e de 
ornamentação das praças e jardins. Em relação às cidades estudadas, vê-se que até a década de 1920 
predominaram os desenhos, vegetação e equipamentos mais elaborados. Após a década de 1920, o 
coreto, elemento típico encontrado na maioria das praças e jardins do oeste paulista, anteriormente 
em ferro fundido como no Jardim da Luz, passou a ser de alvenaria e madeira, e posteriormente de 
concreto armado. O que se percebe é que ocorreu uma mudança do material, mas não uma 
atualização programática e de desenho, pelo contrário, permanecem os mesmos elementos, mas 
com uma simplificação no desenho, na vegetação e nos equipamentos. 

Naturalmente que tais considerações devem ser vistas quanto aos seus aspectos gerais, pois como 
bem ressaltou Monbeig, a ocupação do oeste paulista não foi um processo contínuo e uniforme, 
sendo a observação igualmente válida para as praças e jardins. Algumas cidades, inclusive, tiveram 
maior ou menor êxito e o autor credita a dois fatores que contribuíram para tal. Primeiro, por sua 
posição estratégica: as cidades localizadas nos “nós de articulação regional”, geralmente quando a 
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ferrovia e rodovia se encontravam, tenderam a ter maior desenvolvimento. Segundo, diz respeito ao 
tempo que a ferrovia ficou “estacionada” na cidade, antes de seguir para um próximo destino. As 
cidades chamadas “pontas de trilho” e que assim permaneceram por muito tempo, também 
tenderam a se desenvolver mais. Seria esta uma regra válida para todas as cidades ao longo dos 
ramais ferroviários? Que rebatimento teria na elaboração das praças e jardins? Teoricamente, as 
cidades que foram “nós de articulação regional” e “pontas de trilho” tenderiam, também, a ter seus 
espaços públicos mais bem elaborados. 

No nosso caso, teríamos as seguintes cidades estudadas e que foram “nós de articulação regional”: 
São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. As cidades que foram “pontas de 
trilho” por muitos anos dentre as estudadas, seriam: São José do Rio Preto e Votuporanga (linha 
Araraquarense), Araçatuba (linha Noroeste), Marília, Piratininga, Adamantina (linha Paulista) e 
Presidente Prudente (linha Sorocabana).  Assim, dentre as cidades que foram simultaneamente “nós 
de articulação regional” e “pontas de trilho” teríamos: São José do Rio Preto, Araçatuba e Marília.  De 
fato, se compararmos os projetos de praças e jardins dessas cidades em relação às outras que foram 
somente “pontas de trilho”, veremos que foram exemplos notáveis pelo desenho, vegetação e 
equipamentos (Fig. 2-6). O típico coreto, assim como as luminárias e bancos em ferro fundido 
estavam presentes no conjunto de três praças sequenciais na cidade de São José do Rio Preto e na 
Praça Rui Barbosa, de Araçatuba (fig. 3). Todas foram formadas na década de 1920, mas infelizmente 
não temos a identificação dos autores destes projetos. 

A praça Maria Izabel, localizada na cidade de Marília (Fig. 4-6), foi construída somente na década de 
1950 com projeto do paisagista Germano Zimber, proprietário da Casa Flora em São Paulo. O projeto 
impressionava pela monumentalidade que assumia frente ao casario baixo do entorno. Localizada a 
uma quadra da estação ferroviária, sua escala se aproximava da plataforma da estação ferroviária e 
da Igreja Matriz, neste caso, localizada em cota inferior. A vegetação em topiaria e as extensas áreas 
gramadas contrastavam com a verticalidade dos ciprestes e palmeiras.  A relativa autonomia do 
desenho tanto da praça como da Igreja era agenciado pela arborização, que contornava o perímetro 
de ambos os espaços e se estendia em direção à estação. 

Em várias das cidades estudadas, a rua que ligava a praça da matriz ao largo da estação era o eixo 
estruturador do núcleo urbano, sendo a primeira a receber calçamento, arborização e geralmente 
concentrando alguns edifícios públicos e privados representativos (o grupo escolar, a câmara 
municipal, teatro, cinema, hotel), estes quando não estavam no entorno da praça matriz.  Os 
desenhos destas praças geralmente convergiam seus caminhos para um ponto central, tendo como 
foco um coreto (praça de Araçatuba) ou uma fonte (praça de Marília), ou convergiam seu desenho 
para um eixo principal que conduzia à Igreja. Os caminhos articulavam todos os extremos e laterais 
do quadrilátero, propiciando, assim, sua articulação com o entorno, onde geralmente se 
concentravam os principais edifícios públicos, a igreja ou as residências da elite cafeeira. 
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Figura 2 – Coreto da Praça Rui Barbosa, s/d. 

Fonte: Câmara Municipal de Araçatuba 
Figura 3 – Praça Rui Barbosa (década de 

1920), Araçatuba (linha Noroeste). 
Autor desconhecido. 

Fonte: Desenho de ARANHA, A.B. C., 2007 

 

  
Figura 4  Foto aérea da Praça Maria Izabel, tendo ao lado a Igreja Matriz e ao 

fundo a estação e linha ferroviária da Paulista 
Fonte: Biblioteca da Câmara Municipal de Marília 

Figura 5 – Planta da Praça Maria Izabel 
(década de 1920), Marília (linha Paulista) 

Projeto do paisagista Germano Zimber 
Fonte: Desenho de MAIA, G.C.M., 2007 

 



164 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E EDIFICADO E SUA DIMENSÃO COTIDIANA 
 Tema 5: Patrimônio do lazer 

  
Figura 6 – Praça Maria Izabel (década de 1950), Marília (linha Paulista) 

Fonte: Cartão postal 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: JARDINS HISTÓRICOS E DESAFIOS PARA PRESERVAÇÃO 

Em 1981, na cidade de Florença, foi realizada a reunião do International Scientific Committee on 
Cultural Landscapes (ICOMOS/IFLA) para a salvaguarda dos jardins históricos mundiais. O resultado 
desta reunião gerou a chamada “Carta de Florença”, onde o termo jardim histórico foi definido 
como: 

Uma composição arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista da história ou da arte, 
apresenta um interesse público. Como tal é considerado monumento. O jardim histórico é 
uma composição de arquitetura cujo material é principalmente vegetal, portanto, vivo e, 
como tal, perceptível e renovável (Carta de Florença, 1981, p. 1). 

Procurando traduzir para a realidade brasileira as indicações expressas na Carta de Florença, foi 
elaborada em 2010 a “Carta dos jardins históricos brasileiros”, dita “Carta de Juiz de Fora”, local onde 
foi realizada a reunião que deu origem à referida Carta. Nesta Carta, considera-se jardim histórico: 

Os sítios e paisagens agenciados pelo homem como, por exemplo, jardins botânicos, 
praças, parques, largos, passeios públicos, alamedas, hortos, pomares, quintais e jardins 
privados e jardins de tradição familiar. Além desses, jardins zoológicos, claustros, 
pomares, hortas, cultivos rurais, cemitérios, vias arborizadas de centros históricos, 
espaços verdes circundantes de monumentos ou de centros históricos urbanos, áreas 
livres e espaços abertos em meio à malha urbana, entre outros (Carta de Juiz de Fora, 
2010, p. 2). 
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Um aspecto fundamental na avaliação dos jardins históricos, segundo a Carta de Juiz de Fora, diz 
respeito à sua autenticidade e integridade. 

A autenticidade é um aspecto fundamental na avaliação dos jardins históricos, assim 
como de qualquer bem cultural. Ela se refere ao grau de originalidade dos diferentes 
elementos de um mesmo sistema. A autenticidade de um jardim histórico, como em 
qualquer outro bem cultural, depende de quanto seus materiais são originais ou genuínos, 
levando-se em conta quando e como foi construído, considerando-se o envelhecimento e 
mudanças que o afetaram ao longo do tempo. A maioria dos bens históricos é alterada 
pela ação da natureza e pelo modo como são utilizados, sendo as mudanças consideradas 
como parte da estratificação histórica do bem. 

Considerando-se os jardins históricos como sistemas harmoniosos, a integridade depende 
do grau de equilíbrio e os elementos que o compõem mantêm entre si. O conjunto de 
elementos que configuram um sítio histórico forma uma unidade básica. A partir dessa 
compreensão, pode-se descrever cada elemento, cada parte, tendo por base a intenção 
original. A integridade se refere ao quanto o bem é completo e ao quanto preserva do 
equilíbrio entre os diversos elementos componentes. Suas qualidades intrínsecas estão 
relacionadas à qualidade dos materiais, a sua construção, desenho e localização (Carta de 
Juiz de Fora, 2010, p.3) 

No caso das praças e jardins do oeste paulista, ou da “franja pioneira”, utilizando os termos de Pierre 
Monbeig, tratam-se de espaços representativos do processo de ocupação desta porção do estado de 
São Paulo. Refletem, em seu conjunto, um momento político (a República), econômico (o café) e 
cultural (a forma particular do tipo de ocupação e traçado do espaço urbano, do tratamento de seus 
espaços livres e dos usos destes espaços). No caso deste trabalho, não foi uma praça ou jardim em 
particular que motivou um debate sobre a necessidade de preservação destes espaços, mas sim o 
conjunto das praças e jardins levantados. 

Infelizmente são poucas as praças e jardins destas cidades ainda preservadas, bem como os 
documentos a respeito destes espaços. A reconstrução do desenho das 63 praças e jardins foi feita a 
partir de fotos, mapas, documentos textuais e foi encontrado o projeto original de apenas uma 
praça. Trata-se do projeto de João Dierberger de 1898 para a Praça Pedro de Toledo na cidade de 
Araraquara, cuja planta incluía, também, uma relação das espécies vegetais utilizadas. A ausência do 
projeto original das demais praças não invalida, no nosso entender, sua importância, pois todas 
fazem parte de um sistema arquitetônico, urbanístico e paisagístico característico de um local (oeste 
paulista) e período (Primeira República). Naturalmente que uma seleção criteriosa deveria ser feita 
visando a restauração e conservação dos exemplos mais significativos ainda existentes. 

Se a documentação sobre os projetos destas praças é escassa, mais escassa ainda é a documentação 
sobre o repertório vegetal utilizado. Estamos procurando desvendar esta questão através de outras 
pesquisas. As pesquisas de ZECHINATO (2008), MODESTO(2012), ROMERO (2012) e YENDO (2011) 
analisaram um material inédito encontrado junto ao Instituto Agronômico de Campinas (antigo 
Instituto Agronômico do Estado). Trata-se das “Cartas de Envio” do “Serviço de Distribuição de 
Mudas e Sementes”(SDMS), criado pelo governo do Estado de São Paulo em 1897. A importância 
deste material reside no fato de que nestas Carrtas eram descritas as plantas e quantidades 
solicitadas, as cidades e os requerentes que recebiam estas mudas. Através da organização e análise 
das 467 solicitações públicas e 5324 solicitações privadas, foi possível identificar várias cidades do 
oeste paulista que receberam mudas do IAE. 
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O IAE e o Horto Botânico de São Paulo (fundado em 1896 na Serra da Cantareira) foram os dois 
órgãos estaduais encarregados da produção e distribuição das mudas e sementes do SDMS. Como 
não foram encontradas as “Cartas de Envio” do Horto Botânico, outra pesquisa, conduzida por 
CONÇALVES (2014), procurou identificar as espécies aí produzidas. A análise da publicação “Notas 
sobre as plantas exóticas introduzidas no Estado de São Paulo”, de 1906, de autoria do botânico 
sueco Alberto Löfgren, diretor do Horto Botânico de São Paulo, traz a relação das espécies que 
estavam sendo ensaiadas e reproduzidas no Horto e IAE. Nesta obra, Löfgren cita o nome popular e 
científico das espécies, auxiliando, inclusive, na identificação das espécies do IAE, que raramente 
descreviam os nomes científicos nas “Cartas de Envio”. 

Procurando avançar na instrumentação necessária para a preservação destas praças e jardins, 
trabalho piloto foi conduzido por Machado (2009) na cidade de Jahu. O intuito era não só para 
verificar se as espécies solicitadas ao IAE foram empregadas, mas também realizar um inventário 
preliminar de um de seus jardins históricos: o Jardim do Largo do Theatro (do final do século XIX), 
posteriormente denominada Praça da República, projeto de João Ribeiro da Silva, de 1910. Verificou-
se que as espécies solicitadas ao IAE foram de fato empregadas e a praça atualmente encontra-se 
praticamente com o mesmo traçado, equipamentos (um coreto, uma fonte com escultura, luminárias 
e alguns dos bancos originais) e a maioria das espécies de porte arbóreo preservadas. Neste trabalho 
foi realizado um inventário ensaiando uma “ficha piloto” baseada no Manual de Intervenção em 
Jardins Históricos (IPHAN) e na Ficha integral de inventariamento e registro de paisagens culturais 
elaborada pelo International Scientific Committee on Cultural Landscapes (ICOMOS/IFLA). O objetivo 
foi disponibilizar um material para ser discutido e orientar ações visando enfrentar os desafios para a 
preservação e revitalização das poucas praças e jardins ainda presentes no oeste paulista. 

Acreditamos que as pesquisas conduzidas até o momento, desde o levantamento destas praças e 
jardins (GASPAROTTO, 2007; MACHADO, 2007; SILVA, 2007; SIMBUKO, 2007, 2009; DIEHL, 2009; 
LANÇA, 2009); as que procuraram investigar o repertório vegetal utilizado (ZECHINATO, 2009; 
MODESTO, 2012; ROMERO, 2012; YENDO, 2011 e PEREIRA, 2014); bem como a que ensaiou uma 
“ficha piloto” para a realização do inventário de uma destas praças (MACHADO, 2009), apontam a 
relevância histórica destes espaços e que, portanto, constituem material que podem vir a auxiliar na 
preservação das mesmas. 
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O presente trabalho foi originalmente desenvolvido no ano de 2009 como Trabalho Final 
de Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (FAAC), da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O objetivo foi realizar o 
levantamento, pesquisa e seleção de um dos jardins de valor histórico da cidade de Jahu 
(SP), com o objetivo específico de realizar seu inventário, e posteriormente, subsidiar 
uma proposta de revitalização.  A cidade de Jahu foi escolhida para estudo por possuir 
jardins de valor histórico em bom estado de conservação; pela riqueza de informações 
referentes à sua história; e por sua inserção no contexto de outras cidades do oeste 
paulista cujas praças e jardins foram levantadas na pesquisa “Saberes teóricos e técnicos 
na configuração e reconfiguração das cidades formadas com a abertura de zonas 
pioneiras no Oeste do Estado de São Paulo”, do Projeto Temático FAPESP intitulado 
“Saberes eruditos e técnicos na configuração e re-configuração do espaço urbano. Estado 
de São Paulo, séculos XIX e XX” (2006-2011). Para o inventário foi elaborada uma “ficha 
piloto” baseada nas recomendações das cartas patrimoniais do “Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional” (IPHAN), do “International Scientific Committee on 
Cultural Landscapes” (ICOMOS – IFLA), e alguns outros itens adicionais foram inserido 
visando uma melhor compreensão do objeto a ser inventariado. A denominação “ficha 
piloto” deve-se não só ao acréscimo destes outros itens que mostraram-se necessários 
no inventário, como também pelo fato de que há outros jardins de valor histórico em 
várias cidades do Oeste Paulista, onde, pressupõe-se, a ficha poderia igualmente ser 
aplicada. O trabalho pretende apresentar a “ficha piloto” e sua aplicação no inventário 
da Praça da República do município de Jahu. 

 PALAVRAS CHAVE: oeste paulista; inventários; jardim histórico 

1. O JARDIM HISTÓRICO E SEU INVENTÁRIO 

1.1. A definição de jardim histórico segundo as “cartas patrimoniais” 

As cartas patrimoniais são “instrumentos teóricos referentes à atuação de profissionais e instituições 
da área de conservação e preservação do patrimônio” (Queiroz, 2011, p. 1), com a função de 
fornecer embasamento filosófico, sendo “referencia mundial para os diversos países adotarem 
métodos e ações convergentes para a preservação do patrimônio” (Queiroz, 2011, p. 01). 

A abrangência teórica das cartas engloba tanto as construções e prédios de interesse histórico, 
quanto aspectos naturais, arqueológicos e da vivência humana (Queiroz, 2011, p. 2). Em relação aos 
questionamentos deste trabalho, a primeira carta que envolve a preservação dos espaços públicos 
foi discutida em âmbito internacional no ano de 1964, através do Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios - ICOMOS, e seu resultado final foi exposto na chamada “Carta de Veneza”, 
cidade onde ocorreu a reunião. A carta citava os espaços públicos, com o foco na “conservação e 

mailto:giarquitetura@yahoo.com.br


170 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E EDIFICADO E SUA DIMENSÃO COTIDIANA 
 Tema 5: Patrimônio do lazer 

restauração de monumentos e sítios” (Carta de Veneza, 1964, p. 1), sendo que o Jardim Histórico 
ainda não entrara em pauta. 

Somente com a Carta de Florença de 1981, realizada pelo Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios – ICOMOS e o Comitê Internacional de Jardins e Sítios Históricos – ICOMOS/IFLA, que veio 
complementar a Carta de Veneza, o termo jardim histórico foi definido como  

uma composição arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista da história ou da arte, 
apresenta, um interesse público. Como tal é considerado monumento. O jardim histórico 
é uma composição de arquitetura cujo material é principalmente vegetal, portanto, vivo e, 
como tal, perceptível e renovável (Carta de Florença, 1981, p. 1). 

No ano de 2010, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, as questões e definições que envolvem o 
Jardim Histórico voltam à pauta no I Encontro Nacional de Gestores de Jardins Históricos1. A Carta 
dos Jardins Históricos Brasileiros, dita Carta de Juiz de Fora, foi elaborada estabelecendo definições, 
diretrizes e critérios para a defesa e salvaguarda dos jardins históricos brasileiros. Dentro da Carta de 
Juiz de Fora (2010, p.2) “considera-se Jardim Histórico os sítios e paisagens agenciados pelo homem 
como, por exemplo, jardins botânicos, praças, parques, largos, passeios públicos, alamedas, hortos, 
pomares, quintais e jardins privados e jardins de tradição familiar.” 

A carta também considera a questão da importância simbólica e afetiva dos locais de encontro e 
convívio, onde os mesmos possuam um equilíbrio cíclico com as estações da natureza, e que o local 
tenha a noção de monumento cultural, não apenas aos bens edificados pelo homem, mas 
abrangendo também a natureza (Carta de Juiz Fora, 2010, p. 2). 

1.2. O inventário de um jardim histórico segundo as “cartas patrimoniais” 

O inventário é um instrumento de apoio que visa dar base a uma política de salvaguarda do 
patrimônio, dando suporte a decisão de tutela e recuperação de um espaço. Os instrumentos para 
tal podem ser tanto cartográficos, como bibliográficos, visando reduzir dúvidas e problemas técnicos 
de sua identificação (Estadão, p. 3). 

A Carta de Juiz de Fora, aponta alguns desses instrumentos para caracterizar esses espaços, onde o 
inventário (2010, p.6) 

...fundamenta a identificação e o registro do jardim histórico por meio de pesquisa e 
levantamento das características e particularidades de determinado bem, adotando-se, 
para sua execução, critérios técnicos objetivos e fundamentados, de natureza histórica, 
artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, entre outro. 

As informações dispostas em relação ao inventário, se resumem em 3 elementos: o projeto, o 
entorno e a vegetação. No caso do Brasil, segundo Magalhães (2011, p. 13) a história dos jardins 
mostra diferentes tipologias de projetos em tempos distintos e espaços bastante diversificados, 
sendo que os projetos e suas finalidades também sofrem variações. A autenticidade dos elementos 
encontrados em seu interior lhes confere a sua importância histórica. 

                                                 
1 I Encontro Nacional de Gestores de Jardim Histórico, realizado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, durante os dias 5,6 
e 7 de outubro de 2010. Organizado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, pela fundação 
Museu Mariano Procópio – MAPRO e pela Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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Para Andrade (2009, p. 12) o entorno de um jardim histórico se torna parte integrante do mesmo, 
onde o conceito de monumentalidade tem que ser aplicado dentro de um contexto, “pois o valor do 
conjunto urbano resulta da dialética da ‘arquitetura menor’ e de seu ambiente circundante (entorno)” 
(Andrade, 2009, p.12). 

Por fim a característica que juntamente com o projeto e o entorno compõe o espaço a ser analisado, 
a vegetação. Esta transcende o tempo, na Carta de Juiz de Fora (2010, p. 7), mostra como a natureza 
e a história são elementos vivos e mutantes, e precisam ser geridos de uma maneira individual, caso 
a caso. Assim a vegetação do jardim histórico deve ser encarada como “ambientes agenciados 
artificialmente, cujos elementos vivos e seu equilíbrio natural devem ser igualmente 
preservados”(Carta de Juiz de Fora, 2010, p. 7). 

1.3. Os jardins históricos brasileiros 

Atualmente o Brasil é possuidor de uma quantidade expressiva de jardins de valor histórico 
distribuídos pelo território. Esses jardins – muitos deles ainda não catalogados ou identificados – 
marcaram épocas e momentos na história brasileira. 

Segundo Carneiro (2013) existem poucos espaços livres tombados ou revitalizados no país. Dentre 
estes, pode-se citar alguns exemplos emblemáticos. Na cidade do Rio de Janeiro destaca-se o Passeio 
Público, já citado anteriormente, “considerado o primeiro espaço livre público ajardinado do Brasil, 
destinado ao convívio social da população” (Carneiro, 2009, p. 45). Implantado e concebido no século 
XVIII com  projeto elaborado pelo artista brasileiro Valentim da Fonseca e Silva (mais conhecido 
como “Mestre Valentim”), foi posteriormente modificado pelo botânico-paisagista francês Auguste 
François Marie Glaziou no século XIX, que substitui a ortogonalidade do desenho de Mestre Valentim 
por desenhos sinuosos e com vários elementos decorativos, bem ao gosto  do jardim paisagístico 
francês, tal qual implantado por  Jean Charles Adolphe Alphand e equipe, na remodelação da cidade 
de Paris em meados do século XIX (Santucci, 2006, p. 48). O projeto de restauro deste jardim 
envolveu uma equipe multidisciplinar, composta por agrônomos, historiados e arquitetos. 

Na capital Pernambucana, salienta-se o projeto para a Praça Euclides da Cunha, de 1934, do 
paisagista Roberto Burle Marx, tombamento esse, desenvolvido pelo projeto da Profª Drª Ana Rita Sá 
Carneiro (Carneiro, 2003). 

Esses dois exemplos citados, marcam a história do paisagismo brasileiro, conferindo-lhes 
características ímpares na sua concepção e formulação, tornando-os marco no tombamento e na 
salvaguarda de jardins históricos. 

1.4. Os jardins do oeste paulista 

No período de 2006-2007, 6 bolsistas2 vinculados ao Projeto Temático Fapesp supracitado, 
realizaram o levantamento e pesquisa das cidades ao longo dos 4 ramais ferroviários que ensejaram 
a ocupação do Oeste Paulista – Alta Paulista, Noroeste, Alta Araraquarense e Alta Sorocabana – cujas 
pesquisas se concentraram no levantamento e catalogação das praças e jardins existentes no 
patrimônio original de cada cidade. No final das pesquisas, cerca de 63 praças foram catalogadas, 

                                                 
2 Cada ramal ferroviário, contou com a colaboração de um bolsista de Iniciação Científica FAPESP, vinculado ao Projeto 
Temático, a saber: Araraquarense – Aline Silva Santos e João Felipe Almeida Lança, Noroeste – Ana Beatriz Gasparotto, 
Paulista – Giovanna Carraro Maia e Juliana Diehl e Sorocabana – Rafael Tadeu Simabuko. Todos sob orientação da Profa. 
Dra. Marta Enokibara. 
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salientando a evidência de um patrimônio paisagístico que surpreende por sua singularidade 
(Enokibara, 2010). 

A catalogação das praças mostrou uma grande variedade de repertório vegetal que quase sempre 
não pode ser identificado. As pesquisas realizadas pelas bolsistas Bruna Zechinato, Juliana Yendo, 
Lais Bim Romero e Ana Paula Santiago Modesto, revelaram uma parte deste repertório vegetal no 
Estado de São Paulo e que foi distribuída pelo Instituto Agronômico do Estado para as Câmaras 
Municipais, Prefeituras e demais órgãos públicos e privados no período de 1909 a 1912. Uma dessas 
Prefeituras contempladas pelo Instituto foi a cidade de Jahu, possuindo registros de recebimento de 
espécies arbóreas destinadas tanto para a composição paisagística das praças como, também, para a 
arborização da cidade. 

As cidades do Oeste Paulista ao longo dos ramais ferroviários possuem uma singularidade que pode 
ser identificada em alguns pontos. Inicialmente pela malha reticulada, onde, na maioria das cidades a 
quadrícula é adotada como um mecanismo de expansão para a ocupação do território. Esta 
quadrícula gerou as formas das praças do patrimônio, conferindo-lhe uma característica marcante. 
Na questão do repertório vegetal, essa singularidade também pode ser identificada, pois muitas das 
mesmas espécies foram encontradas nas cidades estudadas ao longo dos ramais ferroviários, não 
somente na composição vegetal das praças e jardins, mas também na arborização urbana (figura 1). 

 

   
Figura 1 - Na esquerda, observa-se o mapa do Patrimônio Original da Cidade de Marília, com a área em vermelho 

demarcando a Praça Maria Izabel. Na direita, o Cartão Postal de Marília – Praça Maria Izabel ou Jardim São Bento – década 
de 60. Fonte: Biblioteca da Câmara Municipal de Marília e Cartão Postal 

 

2. CIDADE DE JAHU 

A região que hoje compreende a cidade de Jahu, localizada no oeste paulista, teve sua origem por 
volta de 1777, quando ainda se chamava Potunduva. Em 1853 é concretizada a formação da Vila 
Jahu, cabendo ao Capitão Ribeiro, que estudava Topografia na cidade de Itu, a responsabilidade pela 
demarcação do patrimônio, da realização do traçado das ruas, do cemitério e da capela (Claro, 1998, 
p. 13). 

A cidade de Jahu se expandiu com a chegada de duas linhas ferroviárias, a Linha Rio Claro e a Linha 
Douradense. Nos registros de Teixeira (1900, p. 118), relata como as empresas férreas 
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proporcionaram rendimentos vultosos e mudança no quadro de desenvolvimento do município, 
onde três itens se sobressaiam: uma relacionada ao fato de que daquele momento em diante o 
município de Jahu estaria ligada diretamente com os grandes centros populosos; o outro ligado a 
saída da produção cafeeira, queera expressiva e muito valorizada; e por fim, a imigração, que 
aumentou a população, trazendo maiores riquezas para o crescimento da cidade. 

2.1. As praças da cidade de Jahu 

Com o início da formulação do traçado urbano da cidade de Jahu, as áreas destinadas às praças já 
haviam sido demarcadas. No núcleo urbano inicial verificou-se a existência de 4 (quatro) praças – 
Praça Barão do Rio Branco ou Praça do Paço Municipal (1900), Praça do Largo da Matriz ou Nossa 
Senhora do Patrocínio (1910), Praça Siqueira Campos (1897) e Praça da República ou Largo do 
Theatro (1910) (figura 2). 

 

 
Figura 2 – 1 Praça Barão do Rio Branco, 2 – Praça do Largo da Matriz, 3 – Praça Siqueira Campos e 4 – Praça da República.  A 

área hachurada é considerada centro histórico, e demarcado em marrom as residências tombadas. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jahu – Secretaria de Planejamento e Obras 

 

Estas praças são sequenciais (fig. 02) e que hoje corresponde à área central da cidade. Após o 
levantamento dessas 4 praças, percebeu-se também que todas elas possam ter sido projetas por 
uma única pessoa - o Sr. José E. Ribeiro da Silva. Não se sabe se o mesmo projetou as praças com o 
intuito de uni-las, pois foram realizadas em momentos diferentes. Em relação ao valor histórico 
individual, cada uma delas desempenhou papéis diferentes em cada momento de sua história. 

Mas foi a Praça da República ou Largo do Theatro que ganhou destaque. Assim conhecida em função 
do teatro que continha em seu interior, até o início de 1900, quando este foi retirado para dar lugar 
ao projeto paisagístico do Sr. José E. Ribeiro da Silva. Esta praça recebeu um grande coreto tornando-
se assim, um local de grandes eventos musicais, com bandas e orquestras, animando a população nas 
noites de sábado e nas tardes de domingo. Por sua localização, esta praça é utilizada desde sua 
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fundação até os dias atuais, sendo apreciada por idosos, que se lembram do passado majestoso 
desta, como também os jovens que hoje a utilizam como ponto de encontro. 

Em função dos estudos apresentados, a Praça da República é a que se encontra em melhor estado de 
conservação, com poucas alterações do desenho original. Desde o início de sua formação sempre foi 
frequentada pela população, mesmo com as mudanças ocorridas em seu entorno (anteriormente 
residencial e atualmente comercial). Por estes motivos, justificou a escolha da Praça da República 
para a realização do inventário. 

3 O INVENTÁRIO DA PRAÇA DA REPÚBLICA 

O inventário para a formulação da “ficha piloto” consistiu na junção do material disponibilizado em 
âmbito nacional, o “Manual de Intervenção em Jardins Históricos”, organizado por Carlos Fernando 
de Mora Delphim (IPHAN); e em âmbito internacional, a “Ficha Integral de Inventariamento e 
Registro de Paisagens Culturais”, elaborada pelo International Council on Momuments and Sites 
(ICOMOS-IFLA). Foram também pesquisados a existência de documentos em âmbito estadual e 
municipal, mas nada foi encontrado. 

O manual é composto por alguns conceitos básicos sobre valores, autenticidade, tombamento e o 
entorno dos monumentos históricos, e também há um capítulo discorrendo sobre as intervenções e 
operações de preservação. As recomendações para o inventariamento estão dispostas no capítulo 5 
da seguinte maneira: 5.1. Recomendações para elaboração e apresentação de projeto básico (5.1.1. 
Visita ao local, 5.1.2. Entrevistas, 5.1.3. Levantamentos, 5.1.4. Projeto de intervenção), 5.2. 
Recomendações para elaboração e apresentação de projeto executivo e 5.3. Recomendações para a 
intervenção. Todos os itens possuem explicação para o desenvolvimento dos mesmos. É interessante 
observar, que a maior parte do inventariamento direciona as informações coletadas para um 
levantamento físico do espaço. 

Já na ficha elaborada pelo ICOMOS-IFLA direciona basicamente o levantamento a história do espaço 
livre, como pode ser observada em seu conteúdo. A seguir serão expostos os itens e numeração igual 
ao documento original, são eles: 1.0. Nome/Localização/Acesso; 2.0. Questões Legais; 3.0. 
categoria/tipologia da Paisagem Cultural; 4.0. História; 5.0. Descrição Geral; 6.0. Características; 7.0. 
Critérios de seleção e valorização; 8.0. Adjuntos; 9.0. Informação sobre o entrevistador e 10. Data da 
confecção da ficha. Todos os itens citados possuem subitens, mas não há explicações sobre como 
proceder ao preenchimento dos campos. 

Após o levantamento e conclusão dos itens acima, foram acrescentados um estudo sobre a 
diversidade de usos no decorrer da história que mostra como a Praça da República esteve presente 
em vários momentos históricos da cidade de Jahu, e uma Avaliação Pós-Ocupação (APO), com o 
intuito de avaliar mais detalhadamente como este espaço público é utilizado pela população. Tanto o 
estudo sobre a diversidade de uso, quanto à APO, foi realizada através de análises históricas com 
base em documentos antigos (jornais, revistas, etc.) disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 
Jahu, pelo Museu Municipal de Jahu e pelo Centro de Documentação (CEDOC) do Colégio e 
Faculdades Integradas “Fundação Educacional Dr. Raul Bauab de Jahu”, e entrevistas com a 
população local. 

Com isso pode-se verificar que a Praça da República ou Largo do Theatro, foi apontada como a mais 
frequentada pela população antiga, devido aos eventos musicais que essa recebia e por ser um ponto 
de encontro entre os casais. Atualmente, a mesma recebe desde festividades religiosas a festas de 
final de ano, bem como eventos musicais aos domingos e feriados no coreto. Além disso, a 
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localização da praça no centro comercial de Jahu proporciona aos funcionários e consumidores, um 
local aprazível para o descanso na hora do almoço, devido ao conforto térmico presente em algumas 
áreas. Com essas e outras informações, foi possível organizar todos os dados em forma de esquemas 
gráficos para uma melhor visualização (figura 3). 

 

 
Figura 3 - Um dos esquemas gráficos apresentando as áreas de uso do solo nos dias atuais 

Fonte: MACHADO, 2009, p. 74 

 

Ao final do processo sugerido pelos órgãos já descritos, ocorreu a necessidade de uma melhor 
organização dos dados levantados. A simples união do material ainda poderia gerar dúvidas, e 
acarretar a perda de informações ao longo do processo. Realizou-se então uma releitura do manual 
organizado pelo IPHAN e da ficha do ICOMOS-IFLA. 

No manual, as informações foram transformadas em pranchas de levantamento, onde continham 
uma planta base da Praça da República, informações específicas em cada uma delas, com fotos e 
legenda. Estas foram dispostas a mostrar a situação da Praça da República no ano de sua fundação, 
em 1910, e em 2009, ano da proposta de inventariamento. As pranchas estão dividas em 10: 01-
Levantamento Planialtimétrico; 02-Levantamento cadastral e de infraestrutura em 1910; 03-
Levantamento Florístico ou Botânico em 1910 (fig. 04); 04- Levantamento Florístico ou Botânico em 
1996; 05- Levantamento Florístico ou Botânico (arbustivo) em 1990; 06- Levantamento cadastral e de 
infraestrutura em 2009; 07- Levantamento Florístico ou Botânico (arbóreo) em 2009; 08- 
Levantamento Florístico ou Botânico (arbustivo) em 2009; 09-Espécies Arbóreas remanescente do 
Projeto Original em 2009 e 10-Bancos removidos em 2009. 

No caso da ficha do ICOMOS-IFLA os dados foram transformados em uma linha do tempo, utilizando 
a planta da Praça da República ou Largo do Theatro, fotos em diversos momentos e informações 
sobre a história do local. A confecção da prancha teve o intuito de organizar toda a história 
inventariada, ressaltando suas características e importância, no caso da Praça da República, ficou 
claro que as suas características continuavam quase que inalteradas até o ano de 2009 (figura 5). 
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Figura 4 - Levantamento Florístico ou Botânico em 1910 

Fonte: MACHADO, 2009, p. 86 

 

 
Figura 5 - Linha do tempo da Praça da República ou Largo do Theatro 

Fonte: MACHADO, 2009, p. 60 
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4. CONCLUSÃO 

O Inventário da Praça da República da cidade de Jahu enfatizou a importância histórica e simbólica 
do espaço, caracterizando-o como um jardim histórico passível de tombamento. Todo o processo 
apresentado neste trabalho mostrou os subsídios para comprovar tal hipótese, com a aplicação da 
“ficha piloto” como teste. 

O intuito deste trabalho é obter uma outra visão em relação ao desenvolvimento do processo de 
tombamento de um jardim histórico, facilitando a visualização com esquemas gráficos voltados a 
todos os profissionais que tenham contato com o inventariamento. E também, possivelmente, a 
aplicação desta “ficha piloto” em outras praças e jardins do oeste paulista, para verificar sua 
viabilidade e funcionalidade, e quem sabe, identificar mais praças e jardins que possam ser 
considerados como jardins históricos no interior do estado de São Paulo. 
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O presente trabalho teve como objetivo narrar a história da Praça Xavier Ferreira, de dois 
largos contíguos a ela, e do Largo Dr. Pio, existentes no centro histórico da cidade do Rio 
Grande, a mais antiga do Rio Grande do Sul. Em 1829 a Planta da Vila do Rio Grande de 
São Pedro, realizada por ordem da Câmara Municipal, registrou um espaço vazio entre 
edificações, chamado Praça da Alfândega. Após várias alterações, sendo a última em 
1935 com a criação de um lago, a mesma praça foi concluída, já com a denominação de 
Praça Xavier Ferreira. Ao longo do tempo, para atender a diferentes necessidades dos 
moradores urbanos no entorno desta grande praça, largos foram delimitados. O Largo 
Barbosa Coelho, mais conhecido como Largo das Docas, passou a existir pela necessidade 
de um local intermediário entre as embarcações às margens da Laguna dos Patos e o 
Mercado Municipal, concluído em 1863. A criação do Largo Engenheiro João Fernandes 
Moreira, em frente à Prefeitura Municipal, constituiu-se em um espaço de apoio para 
atividades políticas, criando uma área de transição entre a praça e o prédio adquirido 
pela Intendência Municipal em 1894.  O Largo Dr. Pio surgiu em frente à Catedral de São 
Pedro. A partir de bibliografia acerca da evolução da cidade, fotografias antigas, cartões-
postais e jornais da época, foram tratadas questões referentes à formação desses 
espaços públicos, bem como de seu desenvolvimento até meados do século XX. Durante 
esse período houve a definição dos limites físicos desses espaços, remodelações e 
melhorias em suas pavimentações. Simultaneamente à consolidação da área do atual 
Centro Histórico, como centro comercial e administrativo da cidade, a Praça Xavier 
Ferreira e os largos evoluíram de simples vazios urbanos para lugares de lazer, convívio e 
manifestações políticas e religiosas. 

 PALAVRAS CHAVE: Rio Grande; Centro Histórico; espaços de lazer; largos; Praça Xavier 
Ferreira 

1 INTRODUÇÃO 

Rio Grande é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, tendo recebido o título de Cidade Histórica – 
Patrimônio do Rio Grande do Sul. Segundo o militar francês Nicolau Dreys, que residiu na então Vila 
do Rio Grande de São Pedro na primeira metade do século XIX, a cidade apresentava um porto 
retificado, ricos armazéns e belas casas, podendo naquela época concorrer com as mais notáveis 
cidades da América do Sul (DREYS, 1961). 

Este trabalho teve como objetivo geral descrever a formação dos espaços públicos de lazer do Centro 
Histórico da cidade do Rio Grande. Os objetos de pesquisa foram a Praça Xavier Ferreira, os largos 
adjacentes a ela (Barbosa Coelho e Engenheiro João Fernandes) e o Largo Dr. Pio. Embora saiba-se 
que a Praça Sete de Setembro foi criada no século XVIII, ela não foi retratada pelo fato de localizar-se 
fora dos limites da área histórica da cidade. 
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Através de fotografias antigas, mapas, relatos de viajantes e bibliografia acerca da formação da 
cidade, entre outros, foram abordadas inicialmente questões referentes a formação desses espaços, 
desde princípios do século XIX, quando a vila ainda se desenvolvia. Da mesma forma, foi objeto de 
interesse a sua evolução até meados do século XX, quando surgiram os últimos edifícios que 
delimitaram e caracterizaram alguns desses espaços. 

A primeira justificativa para o trabalho proposto foi a falta de conhecimentos sobre a cidade do Rio 
Grande. São poucas as obras que descrevem sua história e características de forma aprofundada. 
Acredita-se também que o trabalho poderá contribuir para o planejamento integrado do município, 
nos segmentos de educação patrimonial e turismo cultural. 

2 A CIDADE E O CENTRO HISTÓRICO 

A cidade do Rio Grande foi o primeiro referencial urbano luso-brasileiro nas terras ao sul do Brasil 
(TORRES, 2001). Encontra-se próxima à região do Rio da Prata, mais propriamente ao Uruguai e à 
Argentina. Originou-se com a criação do Presídio e Povoação do Rio Grande de São Pedro, em 1737. 
Sua função inicial visava questões militares como o avanço, e consequente defesa, do território 
português na região platina. Posteriormente, esteve ligada ao abastecimento da atual região de 
Minas Gerais, com o gado anteriormente introduzido pelos jesuítas. 

Nos primeiros anos da povoação foram criados dois núcleos populacionais. O Núcleo do Porto foi 
estabelecido à leste, nas margens da Laguna dos Patos. O Núcleo do Estreito foi situado na parte 
oeste da região peninsular, próximo a uma lagoa rasa denominada Saco da Mangueira. Possuindo 
função extremamente militar e sofrendo pelo avanço das areias, este último não veio a obter 
crescimento. O núcleo do Porto, no entanto, por abrigar a principal atividade econômica do local e 
ainda possuir função comercial, veio a se desenvolver (OLIVEIRA, 2012). Sua área cresceu e originou 
o atual Centro Histórico da cidade do Rio Grande. 

No Núcleo do Porto foi construído o primeiro forte, Jesus-Maria-José, e alguns edifícios, como uma 
igreja, quartéis e armazéns (QUEIROZ, 1987). Em 1747, a Carta Régia para fundação da Vila do Rio 
Grande de São Pedro determinou que ela deveria apresentar o seu maior lado voltado para a água 
(OLIVEIRA, 2012). O caminho entre o Forte Jesus-Maria-José, construído em 1737, e a Matriz de São 
Pedro, edificada em 1755, estabeleceu um caminho que originou a Rua Direita, atual General 
Bacelar. Posteriormente, surgiram outras vias paralelas a ela. 

Apesar das dificuldades causadas pelos ventos e pela areia na região, a Vila do Rio Grande continuou 
a se desenvolver durante esse período. Deixou de ser apenas um alojamento para soldados e suas 
famílias, passando a receber seus primeiros comerciantes. No início do século XIX, tornou-se o 
principal ponto de comércio da Capitania, graças ao seu movimento portuário (QUEIROZ, 1987). A 
economia ampliou-se e novos imigrantes chegaram em busca de trabalho. O número de edificações 
aumentou, acompanhando o crescimento populacional.  

Em 1809, o comerciante inglês John Luccock esteve em Rio Grande, descrevendo que a principal rua 
ficava na direção leste-oeste, com belas casas e, atrás dela, situava-se outra rua com cabanas 
pequenas (LUCCOCK, 1987). Essa rua principal, descrita por Luccock é a atual Rua Marechal Floriano, 
que até início do século XIX estava situada à beira da laguna, antes dos aterramentos ocorridos. A rua 
com cabanas pequenas era a Rua General Bacelar. 
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3. A PRAÇA XAVIER FERREIRA 

A Praça Xavier Ferreira surgiu a partir de um espaço vazio inicial, nas proximidades da antiga 
Alfândega. Essa área foi mantida desocupada para servir de apoio às atividades portuárias e 
alfandegárias desenvolvidas no Rio Grande até princípios do século XIX. Posteriormente, passou a ser 
utilizada como espaço público de lazer. 

Segundo Auguste de Saint-Hilaire, naturalista francês que visitou Rio Grande no ano de 1820, a falta 
de árvores na cidade era preocupante, sendo que havia uma área não construída de 
aproximadamente seiscentos passos, em direção à laguna, sem grandes atrativos, da qual se avistava 
as ilhas (SAINT-HILAIRE, 1999). O espaço não edificado era a atual Praça Xavier Ferreira. 

Entre alguns documentos iconográficos do século XIX que contribuíram para o entendimento da 
distribuição das ruas e praças na Vila do Rio Grande, um dos mais importantes foi o mapa desenhado 
por ordem da Câmara Municipal em 1829, conforme mostrado na figura 1. Nele, percebeu-se um 
espaço desocupado próximo à laguna. No mapa, a área foi denominada Praça da Alfândega, e estava 
situada em um local estratégico. Ao norte da praça estava a Capela da Ordem Terceira de São 
Francisco; ao sul a laguna; à oeste o trapiche e prédio da alfândega; à leste o Sobrado do Rasgado, 
propriedade de um importante comerciante, que em 1894 seria adquirido pela Intendência 
Municipal. 

É importante destacar que, em 1820, a área ainda não havia recebido aterros, sendo que a Rua da 
Praia, atual Rua Marechal Floriano, era a mais importante e encontrava-se às margens do canal 
(SAINT-HILAIRE, 1999). Sendo assim, conforme foram surgindo novos espaços e prédios no século 
XIX, devido aos aterros que aumentaram a área próxima à laguna, a praça foi sendo delimitada 
fisicamente. 

No ano de 1849, foram substituídas as árvores que haviam desmerecido na rua da Praia, e plantadas 
novas em outros pontos, como na praça (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, 1849). Percebe-se 
que o local passou então a receber características de praça ajardinada, embora não existam imagens 
dessa época. Devido a sua localização, passou a ser utilizada pela população, embora alguns 
contratempos tenham sido relatados na década de 1850, através de Relatórios da Câmara Municipal 
do Rio Grande, na então chamada Praça Municipal. Segundo o relatório de 1851, a praça e muitas 
ruas da cidade tornavam-se alagadiças no inverno, situação que ainda era descrita em 1853, quando 
a dita “parte mais frequentada e importante da cidade” tornava-se quase intransitável, por efeito das 
poças que surgiam (TORRES, 2010). 

Em 1874, foi instalado na praça o Chafariz das Três Graças e, em 1889, a Coluna à Liberdade 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA). O mapa a seguir (figura 2) mostrou a praça, com os 
monumentos citados e os prédios próximos a ela. A região da praça era chamada, na década de 
1870, de Boulevard Rio-Grandense e recebeu seus primeiros bancos em 1879 (TORRES, 2010). Já no 
século XX, a praça voltou a sofrer alterações significativas. Em 1935 houve a remodelação dos 
canteiros, com características neoclássicas, e a construção do lago, conforme figura 3. O local acabou 
por atrair mais visitantes devido às suas condições de praça ajardinada, com equipamentos como 
bancos e postes de iluminação. 
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Figura 1 - Mapa da Vila do Rio Grande de São Pedro, 1829 

Destaques sobre o original. Legenda: 1. Rua Riachuelo, 2. Rua Marechal Floriano, 3. Rua General Bacelar, 4. Praça Xavier 
Ferreira, 5. Praça Sete de Setembro, 6. Prédio e Trapiche da Alfândega, 7. Sobrado do Rasgado (1824), 8. Catedral de São 

Pedro (1755), 9. Capela da Ordem Terceira de São Francisco (1814) 
Fonte: Biblioteca Rio-Grandense 

 

 
Figura 2 - Recorte Mapa 06 do Plano Diretor Municipal. RG (RS) 

Modificação com correção de quarteirões. Legenda: 1. Largo Barbosa Coelho; 2. Largo Engo  João Moreira. A. Monumento à 
Silva Paes, B. Chafariz, C. Coluna à Liberdade, D. Lago, E. Capela da Ordem Terceira de São Francisco, F. Prefeitura 

Municipal, G. Quartel General, H. Biblioteca Rio-Grandense, I. Mercado Municipal, J. Câmara do Comércio, L. Alfândega. 
Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento – Rio Grande 

 

Em meio ao crescimento do local, fatos políticos e históricos, a praça sofreu mudanças em sua 
nomenclatura. Da inicial Praça da Alfândega, passou para Praça do Mercado, Praça Municipal, Praça 
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Dona Izabel, Praça General Telles. Finalmente recebeu o nome de Praça Xavier Ferreira, nome dado 
em 1935 em homenagem ao jornalista e vereador que defendeu o ideário liberal farroupilha e foi o 
autor do projeto que elevou a vila à categoria de cidade um século antes (PIMENTEL, 1944). 

Os limites da praça foram delimitados pela construção de alguns edifícios ao seu redor. Pode-se dizer 
que o primeiro deles foi a Capela da Ordem Terceira de São Francisco, em 1814. O sobrado do 
Rasgado, à leste da praça, foi edificado em 1824; o segundo prédio da Alfândega, à oeste, em 1829; o 
antigo Mercado Público em 1842 e o antigo prédio da Câmara Municipal em 1850, ambos ao sul. 

O último edifício foi o da Câmara do Comércio, em 1941. Situado no vazio entre o prédio da 
Alfândega e o do Mercado, a Câmara do Comércio foi estrategicamente edificada em frente ao lago 
da praça. Em meados da década de 1940, Fortunato Pimentel (1944) descreveu a Praça Xavier 
Ferreira como um lugar cheio de atrativos, com vegetação muito bem cuidada, um belo lago, fonte 
luminosa, e excelentes monumentos. 

 

 
Figura 3 - Centro Histórico do Rio Grande com a Praça Xavier Ferreira ao centro, entre 1941 e 1965 

Destaques dobre original. Legenda: A. Monumento à Silva Paes, B. Chafariz, C. Coluna à Liberdade, D. Lago, E. Capela da 
Ordem Terceira de São Francisco, F. Prefeitura Municipal, G. Quartel General, H, Biblioteca Riograndense, I. Mercado 

Municipal, J. Câmara do Comércio, L. Alfândega. 
Fonte: Biblioteca Rio-Grandense. 

4. OS LARGOS ADJACENTES 

Os largos que serão apresentados não são os únicos existentes no Centro Histórico, mas possuem 
grande relevância por serem contíguos à Praça Xavier Ferreira. Foram criados para serem áreas de 
transição entre os edifícios e o espaço da praça e também para valorizar os prédios públicos, criando 
visuais e pontos de observação. 
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O Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, em frente à Prefeitura Municipal e antigo Quartel 
General, constituiu-se como um espaço de apoio para atividades e manifestações políticas. Do 
parlatório da prefeitura e das balcões do quartel os governantes faziam discursos, que eram 
assistidos pela população nesse local com feições de praça seca. Adquirido pela Intendência 
Municipal em 1894, o Sobrado do Rasgado foi então reformado em 1906, e o Quartel General foi 
construído em 1899. Em agosto de 1906, quando da visita do presidente Afonso Pena, diversos 
manifestantes reuniram-se em frente aos dois prédios públicos (TORRES, 2013). 

Na imagem a seguir (figura 4), pôde-se observar que havia um espaço vazio após as últimas árvores 
da praça. Esse ambiente fazia com que a rua parecesse mais larga do que nas quadras anterior e 
posterior, conforme as construções das esquinas. É afirmado também que a praça foi ampliada para 
a instalação do monumento ao Brigadeiro José da Silva Paes, em 1939, localizado próximo à 
Prefeitura e Quartel General, o espaço vazio foi mantido e recebeu o nome do Engenheiro João 
Fernandes Moreira, então Secretário de Obras do Estado do Rio Grande do Sul (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO). 

 

 
Figura 4 - A Intendência Municipal na primeira década do século XX, com o futuro largo à sua frente 

Fonte: Biblioteca Rio-Grandense 

 

 O Largo Barbosa Coelho, também conhecido como Largo das Docas, passou a existir pela 
necessidade de um local intermediário entre as embarcações às margens da Laguna dos Patos e o 
Mercado Municipal, concluído em 1863. Os produtos que precisavam ser melhor analisados pelos 
compradores eram expostos na área do largo. Conforme figuras 2 e 3, o largo está localizado entre a 
Biblioteca Rio-Grandense e o Mercado Municipal, no sentido oeste-leste; e entre as docas e a Praça 
Xavier Ferreira, no sentido norte-sul. O local também cria um relevante espaço de observação entre 
as construções e elementos. Conforme figura 2, também percebeu-se um espaço vazio entre o 
Mercado e a Câmara do Comércio. Esse local era o Largo Silveira Martins, que não foi estudado pela 
ausência de fontes e incerteza quanto a sua relevância histórica. 
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Na figura 5, entre 1941 e 1965, percebeu-se o largo após a construção térrea do Mercado, com seu 
espaço delimitado mas pouco arborizado, em comparação com a praça. Ao longo do tempo o largo 
passou a apresentar canteiros floridos e bancos, tornando-se utilizado pela população, que 
necessitava deslocar-se entre os prédios da região (SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E 
PLANEJAMENTO). Em algumas épocas chegou a receber pequenas edificações, que posteriormente 
foram retiradas. A imagem a seguir (figura 5) mostra o largo atrás da Banca do Peixe, local coberto 
para o manejo do alimento. O largo possuía nessa época uma pequena edificação e certa vegetação. 

 

 
Figura 5 - O Mercado Municipal e o Largo Barbosa Coelho, à direita, entre 1941 e 1959 

Fonte: Biblioteca Rio-Grandense 

 

5. O LARGO DR. PIO 

A Matriz de São Pedro foi edificada em 1755, na Rua Direita. Em alguns mapas pouco delineados do 
século XVIII e na planta de 1829 ainda não havia referências a uma praça em frente ao templo. Sabe-
se que a área ao sul da matriz era ocupada por dunas de areia. Esse pode ter sido o motivo para a 
não demarcação de uma praça no local, sendo utilizada a própria Rua Gal. Bacelar como ponto de 
encontro dos fiéis. 

Na segunda metade do século XIX, a então Praça da Matriz passou a ser descrita em alguns 
documentos. No Relatório da Câmara de 1872 constava uma “Relação dos donos dos terrenos que 
são necessários desapropriar-se” (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, 1872). Essas 
desapropriações eram necessárias para o alargamento e continuação de algumas vias, assim como 
para o surgimento de espaços públicos. No item “Praça da Matriz” constava que o terreno do 
Coronel Procópio Gomes de Mello deveria ser desapropriado, visto não ser possível conceder-se 
edificação naquele lugar. Dessa forma, em 1872 era necessário a liberação de uma área para criar ou 
ampliar a Praça da Matriz. 
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O mapa da cidade de 1904 foi o primeiro levantamento encontrado até o momento que mostrou um 
espaço não edificado em frente à Igreja, com a denominação de Praça Dr. Pio. A nomenclatura 
continuou até meados da década de 1940, conforme os mapas estudados. A mudança para largo só 
iria acontecer em 1947, quando houve a construção do prédio dos Correios e Telégrafos. 

Devido à importância da Matriz de São Pedro para a comunidade, não só como templo religioso, mas 
também como lugar de reunião da sociedade, a praça Dr. Pio foi aos poucos recebendo caráter de 
praça ajardinada, com canteiros e bancos (Figura 5). Na praça apresentavam-se circos de cavalinhos 
e parques de diversões (TORRES, 2008). Atividades religiosas também aconteciam no local. 

6 CONCLUSÃO 

Ao redor da Praça Xavier Ferreira, de seus largos adjacentes, e do Largo Dr. Pio transcorreram grande 
parte dos acontecimentos que definiram a construção urbana e social em Rio Grande (TORRES, 
2010). Desde 1737, com a criação da Povoação do Rio Grande de São Pedro, esses espaços à beira da 
Laguna dos Patos sofreram modificações para adaptarem-se às necessidades dos usuários. 

Concomitantemente à consolidação da área do atual Centro Histórico como centro comercial e 
administrativo da cidade, a Praça Xavier Ferreira e os largos evoluíram de simples vazios urbanos 
para lugares de lazer e manifestações políticas e religiosas. Esse fato mostra a necessidade da 
população pela conservação desses espaços, que continuam a ser utilizados ao longo dos anos. 
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A rua Boa Vista, no “centro velho” de São Paulo, foi um local importante para o 
entretenimento dos habitantes da cidade nas últimas décadas do século XIX. Conforme 
pesquisa em fontes primárias, constatou-se que esta rua, aberta no século XVIII, nas 
margens do perímetro do “triângulo histórico” de fundação da cidade, foi um dos locais 
onde os edifícios com usos voltados ao lazer se propagaram. A análise e interpretação 
dessas fontes, à luz da bibliografia, iconografia e cartografia históricas, permitiram 
constatar que, além de contar com vários hotéis, um edifício de prática da pelota basca e 
o Teatro Provisório, a rua foi alvo de três iniciativas de reforma e/ou construção de 
teatros na última década do século XIX. São elas: a construção (não finalizada) de um 
teatro de nome desconhecido, em 1893/1894; a reforma do Teatro Minerva (antigo 
Provisório), em 1894; e a construção do Teatro Santana, em meados de 1899, que 
implicou na demolição do Teatro Apolo (antigo Minerva). A fim de retraçar sua história - 
e, assim, compreender a relevância, o porquê desses empreendimentos, sua inserção 
urbana, arquitetura, autoria, público alvo, formas de uso do espaço, modalidades de 
espetáculos apresentados, as razões de desaparecimento -, o processo e os resultados da 
pesquisa arquivística, bem como os projetos das edificações teatrais submetidos à 
aprovação da Prefeitura e as reações de seus fiscais e técnicos, são pormenorizada e 
criticamente apresentados. 

 PALAVRAS CHAVE: Patrimônio do Lazer; História do Teatro no Brasil; História da Cidade 
de São Paulo; Arquitetura paulistana; Arquitetura do século XIX 

1. INTRODUÇÃO 

Existiram em São Paulo, até a última década do século XIX, poucos edifícios de lazer para 
apresentação de espetáculos. Segundo alguns pesquisadores do assunto, o primeiro teria sido a Casa 
da Ópera, de cerca de 1770: edifício pequeno, de taipa de pilão, localizado no Largo do Palácio. Foi 
demolido em 1870, devido a obras de alargamento do Largo (AMARAL, 1979, p. 9). O seguinte, o 
Teatro São José, inaugurado em 1864, para aproximadamente 1250 espectadores, era de tijolos. 
Ficava no Largo de São Gonçalo e foi destruído por um incêndio, em 1898 (MOURA, 1977, p. 23).  

A partir de 1870, acompanhando as profundas transformações pelas quais a cidade passava, 
aumenta a quantidade de teatros, intensifica-se a vinda de companhias e artistas, e se consolida na 
sociedade o costume de assistir a encenações em espaços fechados. A fim de investigar os projetos 
desses teatros e ampliar os conhecimentos sobre o passado da arquitetura e da arte teatral 
paulistanas, foi realizada pesquisa nos processos de aprovação de obras particulares de 1870 a 1906, 

                                                 
1 Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento desde 2013 pela autora junto ao Programa de Pós 
Graduação da FAUUSP, na área História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, sob orientação da Profª Drª 
Mônica Junqueira de Camargo, que conta com bolsa auxílio CAPES desde o início de 2014. O tema da pesquisa em 
andamento são os edifícios teatrais (construídos ou não) no centro da cidade de São Paulo do final do século XIX ao início 
do XX. 

mailto:marinamado@gmail.com
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do acervo do Arquivo Histórico de São Paulo (AHSP). Constatou-se, com isso, que a rua Boa Vista, 
aberta no século XVIII, no “centro velho” da cidade, foi um dos locais onde tais tipos de espaço se 
propagaram de maneira significativa, principalmente na última década do século XIX. 

Em 1873, a rua recebe seu primeiro teatro: o Teatro Provisório. Era uma construção modesta, em 
tijolos. O edifício foi reformado diversas vezes e, a cada reforma, alugado por uma nova companhia 
teatral, o que implicou também na alteração de seu nome: Teatro do Congresso Ginástico Português 
(1886), Teatro Minerva (1891) e Teatro Apolo (1895). Existiu até 1899, quando foi comprado por 
Antônio Álvares Penteado, que o demoliu e construiu em seu lugar um novo e maior teatro, o Teatro 
Santana, que ocupava também alguns terrenos vizinhos. Este também era de tijolos e acomodava 
por volta de 1100 espectadores (AMARAL, 1979, pp. 435-436). 

Além destes edifícios, a rua ainda foi alvo de uma iniciativa, provavelmente não concretizada: a 
construção de um teatro sem nome, em 1893/1894. Ao que tudo indica, durante sua construção, o 
teatro teve a obra embargada (e nunca finalizada). Como espaços semelhantes ainda não existiam na 
capital, esta foi uma iniciativa de vulto, já que dotaria a capital de um estabelecimento de porte, com 
capacidade para 1.500 espectadores. Na cidade, em 1893, além do Provisório, então denominado 
Minerva, havia sido inaugurado em 1892 o Teatro Politeama, um “barracão” de forma circular com 
cerca de mil lugares, construído em madeira e zinco, na ladeira São João (AZEVEDO, 2004, p. 576). 

Conforme explica Carlos Eugenio M. de Moura (1977, p. 24), a construção em 1877 da estrada de 
ferro ligando São Paulo ao Rio de Janeiro foi decisiva para que a capital paulista entrasse na rota das 
grandes companhias de teatro estrangeiras e cariocas, que até então seguiam do Rio de Janeiro 
diretamente para Buenos Aires. Isso implicou numa cada vez maior variedade de tipos de 
espetáculos apresentados. A música, por meio das companhias líricas italianas, teve também lugar de 
destaque, dividindo os palcos com as apresentações teatrais. 

2 A RUA BOA VISTA 

O nome Boa Vista foi dado à via pela população de São Paulo no início do século XVIII2. A designação 
é decorrente de sua localização: as margens do perímetro do “triângulo histórico” de fundação da 
cidade, ponto de onde se conseguia avistar, do alto da colina, a paisagem do entorno - a Várzea do 
Carmo (atual Parque D. Pedro II), bairros do Brás e Pari, chegando até as encostas da Serra da 
Cantareira. 

Hoje, entretanto, a característica da “boa vista” não corresponde à realidade. A rua foi tomada por 
edifícios, não restando quase nenhuma brecha para a contemplação do horizonte. De qualquer 
forma, seu nome se mantém e o relevo é perceptível, principalmente, se observarmos o desnível 
acentuado das suas travessas: as ladeiras Porto Geral e General Carneiro.  

A rua Boa Vista sofreu poucas alterações em seu tratado ao longo do tempo. Conforme registrado 
em mapas do século XIX (figura 1), o trajeto da rua se iniciava a aproximadamente 45º do Largo de 
São Bento, seguindo em linha reta até a ladeira Porto Geral. Ali, fazia à esquerda uma suave curva 
que, mais à frente, se acentuava, encontrando, a 90º, a rua 15 de Novembro – este trecho da rua em 
curva acentuada, aliás, era conhecido como “cotovelo”. O percurso foi alterado quando da 
construção do Viaduto Boa Vista, que ligou seu primeiro trecho ao Largo do Palácio (atual Pátio do 
Colégio). Na ocasião, muitas edificações tiveram de ser demolidas, inclusive o Teatro Santana. A 
parte da rua que ia de encontro à Rua 15 de Novembro foi rebatizada como Rua Três de Dezembro. 
                                                 
2 Verbete “Rua Boa Vista” do Dicionário de Ruas da Cidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/Introducao.aspx. Acesso em: 22 de março de 2014. 

http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/Introducao.aspx.
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Figura 1 - Detalhe da “Planta da Capital do Estado de 
S. Paulo e seus arrabaldes desenhada por Jules 

Martin em 1890” com destaque para a Rua Boa Vista 
Fonte: Acervo AHSP  

 

O Viaduto Boa Vista, projetado por Oswaldo Arthur Bratke, foi inaugurado em 19323. Apesar de só 
ter sido realizada no início da década de 1930, a ideia de ligar a Rua Boa Vista ao Largo do Palácio 
vinha de 1891, quando Victor Marques da Silva Ayroza e Luiz Pereira Araújo já haviam firmado 
contrato com a Intendência Municipal para construí-la. O projeto, porém, não fora levado adiante 
naquele momento4. 

A Rua Boa Vista, no último quartel do século XIX, cumpriu importante papel no cotidiano da 
sociedade, podendo ser considerada um pólo sociocultural da cidade. Além dos teatros que lá 
existiam - e dos que quase vieram a existir -, a rua contava com uma casa para a prática de pelota 
basca (Frontão Boa Vista) e vários hotéis, como o Hotel Paulista, o Bela Vista e o Oeste, que 
aproveitavam a paisagem para atrair seus hóspedes. 

3. TEATRO SEM NOME, 1893 

Em 19 de dezembro de 18935, o Engenheiro Architecto Dr. Hugo Neri encaminha à municipalidade 
pedido de autorização para a construção de um teatro, cujo nome não é mencionado6, na rua Boa 
Vista, esquina com a ladeira Porto Geral. O papel timbrado da capa do relatório que acompanha o 
projeto do teatro contém a identificação do profissional em italiano: “Ingegnere Ugo Neri Architetto 
– Studio Tecnico Industriale”. Abaixo, há a indicação do endereço rasurada: “Bologna – Via D’Azeglio 
15 – Bologna”. Um carimbo o atualiza para: “S. Paulo (Brazil)”. 

                                                 
3 Verbete “Viaduto Boa Vista” do Dicionário de Ruas da Cidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/Introducao.aspx. Acesso em: 22 de março de 2014. 
4 Série Papéis Avulsos, v. 548 – Maço certidões, pp. 155-174. 
5 Documento localizado em: Série Obras Particulares – Documentos encadernados, v. 053, 1893, pp. 141-161. Acervo AHSP. 
6 Por não constar nenhum nome para o teatro em seu processo de aprovação, nos referiremos a ele sempre como “teatro 
sem nome”. 

http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/Introducao.aspx.
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É possível constatar, portanto, que o autor do projeto era de origem italiana, arquiteto e engenheiro, 
que atuava com escritório próprio na Itália antes de vir para o Brasil. Fazia parte, provavelmente, 
daquele grupo de imigrantes que veio a São Paulo de maneira autônoma, paralelamente aos 
programas de imigração regular e organizada de trabalhadores com apoio do governo (SALMONI; 
DEBENETTI, 1981, p. 56). 

Neri foi incumbido do projeto pelos Srs. Federico Cuomo e Oreste Cartocci, ao que parece, 
provenientes do mesmo país. Acompanham o requerimento os desenhos do projeto e o relatório, 
uma espécie de memorial descritivo, onde o autor apresenta o edifício, seu programa, os materiais e 
técnicas a serem empregados e as providências a serem tomadas contra incêndios. 

Conforme explica o relatório e mostram os desenhos, o edifício está dividido em três corpos ligados 
entre si: a “scena” (palco), a sala (platéia) e as dependências (vestíbulo, foyer e salões). O teatro, 
conforme representado na planta (figura 2), segue o tipo italiano - que foi recorrente nas edificações 
teatrais brasileiras do final do século XVIII até o início do XX (SEGAWA, 1988, p. 125): edificação 
retangular que contém, de um lado, a platéia (circundada por ordens sobrepostas de camarotes), 
cuja forma em planta corresponde à de uma ferradura; e do lado oposto, o palco. Tal tipo, adotado 
na Itália no século XVII, espalha-se pela Europa, chegando ao Brasil no século seguinte, através de 
Portugal. Aqui se adapta às realidades regionais (LIMA; CARDOSO, 2010, p. 22). Nesse caso, são três 
ordens de camarotes e um último nível de galeria (“paraíso”)7. 

 

 
Figura 2 - Planta do pavimento térreo do teatro, desenho de Hugo Neri, de 1893. Fonte: Acervo AHSP 

Foto: Marina Amado 
 

A construção, de formato quase retangular que seria implantada em um terreno de esquina, possui a 
fachada principal - de composição eclética e bastante ornamentada – no alinhamento do lote de 
dimensão mais estreita, na Rua Boa Vista. A lateral da edificação, de maior extensão, ficaria paralela 
à ladeira Porto Geral. Os espaços do teatro desenvolvem-se, sequencialmente, no sentido frente-
fundos: dependências, platéia e palco (na figura 2, da direita para a esquerda). 

Segundo a descrição de Neri, o principal material de construção utilizado é o tijolo, sob a forma de 
paredes de alvenaria, abóbadas, pilares e colunas. O ferro aparece em pequenas e delgadas colunas, 

                                                 
7 Enquanto os camarotes eram locais privilegiados de um teatro, de onde melhor poderia se ver o palco, em geral reservado 
aos cidadãos de mais recursos, a galeria tinha preços populares - localizada no último nível da platéia, acima dos camarotes, 
oferecia visão menos privilegiada.  
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utilizadas para fazer a divisão entre os camarotes. O vigamento do telhado é de madeira na platéia e 
nas dependências; e de madeira e ferro no palco. De fato, o tijolo, que superou definitivamente a 
taipa de pilão por volta de 1870, respondia muito bem às necessidades do momento, dentre as 
quais, construir grandiosos edifícios, específicos para novos e/ ou maiores programas, como hotéis, 
restaurantes, hospitais, teatros e escolas, entre outros (D’ALEMBERT, 1993, p. 59). Os edifícios 
teatrais construídos na cidade beneficiaram-se com a utilização dessa técnica. 

Além da técnica construtiva e das necessidades especiais do programa do edifício, outro motivo 
determinante nas escolhas feitas para compor o teatro foi a segurança contra incêndios, fatalidade 
especialmente temida (e recorrente) em teatros, conforme exposto por Neri no relatório - são 12 
páginas sobre o assunto. Para o engenheiro-arquiteto, o motivo principal da morte do público em um 
teatro incendiado sempre foi a fuga precipitada, desenfreada. Nesse sentido, as providências 
adotadas no seu projeto visam afastar as causas de incêndios, facilitar o apagamento e dificultar sua 
propagação. 

Conforme consta em ofício emitido em 27 de dezembro de 1893, assinado pelo engenheiro da Seção 
de Obras Amaral Gama, o projeto foi aprovado. O próximo documento encontrado a respeito de sua 
aprovação no acervo do AHSP é um processo de 3 de novembro de 18948, quando o Fiscal Chefe da 
Seção de Obras, Julio Augusto da Fonseca, solicitou um procedimento de vistoria, uma vez que - lhe 
parecia – a obra não estava suficientemente sólida, apresentando uma fenda em uma das paredes. 

Percebe-se, assim, que o teatro teve sua execução iniciada, porém, começou a apresentar problemas 
de estabilidade. Como exposto nos diversos relatórios de engenheiros e fiscais constantes do 
processo de 1894, os proprietários foram intimados a empregar material de melhor qualidade na 
construção e realizar reforço estrutural nas paredes, sob a pena de terem o prédio demolido. 

Não há mais processos a respeito deste teatro nos anos seguintes, o que, somado ao fato de que não 
foram encontradas referências a ele em fontes bibliográficas - nem em notícias de periódicos da 
época, nem mesmo em fotografias ou mapas históricos –, nos leva a crer que o teatro nunca foi 
terminado, tendo sua obra embargada e demolida por ordem da Seção de Obras. Fica por saber, 
porém, qual a razão de os proprietários não terem seguido adiante, não cumprindo as exigências 
municipais, após a identificação dos problemas construtivos. 

4. REFORMA DO TEATRO MINERVA, 1894 

Os dois conjuntos de pranchas de desenhos que acompanham os processos (de 1893 e 1894) 
referentes à construção do teatro sem nome de que tratamos acima estão separados9 dos volumes 
onde estão arquivados seus documentos no acervo do AHSP. Ambos os conjuntos de pranchas foram 
identificados como sendo do Teatro Minerva. Ou seja, segundo consta no AHSP, o teatro sem nome 
da esquina da rua Boa Vista com a ladeira Porto Geral seria o Teatro Minerva: as pranchas de 1893 
corresponderiam a seu projeto de construção e as de 1894 à sua reforma. Porém o teatro de 1893 
não é o Minerva, embora as pranchas de 1893 sejam, de fato, de sua construção. Trata-se de um erro 
de atribuição. Já as pranchas de 1894 correspondem à reforma ocorrida no Teatro Minerva naquele 
ano - que implicou em sua renomeação para Teatro Apolo no ano seguinte – e, portanto, também 

                                                 
8 Documento localizado em: Série Obras Particulares – Docs encadernados, v. 059, 1894, pp. 15-18. Acervo AHSP. 
9 Tanto o documento de 1893, de aprovação do teatro, quanto o documento de 1894, a respeito da vistoria nele realizada, 
tiveram suas pranchas de desenhos retiradas dos volumes onde se encontravam (respectivamente 53 e 59) para 
higienização/ restauração e, em seguida, foram armazenados em mapotecas. Junto aos processos nos volumes, há notação 
indicando em qual mapoteca os desenhos retirados se encontram. 
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equivocadamente, estão no AHSP atribuídas ao processo de 1894 do mesmo teatro sem nome, 
sendo que o processo deste ano nem possuía desenhos. Não sabemos, dessa forma, qual seria o 
processo correspondente às pranchas de reforma do Teatro Minerva, uma vez que o mesmo não foi 
localizado entre os processos de aprovação de obras na rua Boa Vista que pesquisamos. 

De qualquer forma, as evidências são várias: o Teatro Provisório (mesmo edifício que viria a se 
chamar Minerva em 1891) localizava-se na Rua Boa Vista, no local onde esta fazia uma curva de 90° 
em direção à rua 15 de Novembro, conforme atestam as plantas da cidade de 1887 e 188110. O título 
de duas das pranchas do projeto de reforma de 1894 é “Reforma do Theatro Minerva”, e no desenho 
da fachada consta o nome do estabelecimento. Os projetos do teatro sem nome de 1893 e da 
reforma de 1894 são completamente diferentes, sendo implausível que o segundo fosse uma 
modificação de alguns elementos do primeiro. Os terrenos onde os teatros representados estão 
implantados também são totalmente distintos, afinal o lote do teatro que estava sendo reformado 
em 1894 não é de esquina. 

Antonio B. do Amaral (1979, p. 315) afirma que o Teatro Minerva esteve fechado desde 20 de abril 
de 1894 e que sofrera completa transformação até ser reaberto como Teatro Apolo em 16 de 
fevereiro 1895. Confrontando a descrição física dele após a reforma fornecida pelo historiador com 
os desenhos do projeto de reforma de 1894, é facilmente constatável que as pranchas, cujos vistos 
datam de fevereiro e setembro, correspondem ao seu projeto. 

O Teatro, em formato de “L”, possuía quatro corpos de alturas diferentes, correspondentes ao 
vestíbulo, platéia (com dois níveis de camarotes), palco e camarins (dispostos em dois pavimentos). 
Na planta (figura 3), vemos que seguia o modelo de palco italiano, com platéia em forma de 
ferradura. O acesso ao prédio era feito por uma pequena entrada localizada à Rua Boa Vista, que 
dava acesso a um longo vestíbulo. Os corpos contendo a platéia, o palco e os camarins acoplavam-se 
perpendicularmente ao da entrada, um após o outro. O edifício desenvolvia-se com uma de suas 
laterais ladeando os limites da colina, à beira de seu acentuado declive, e com a outra paralela à Boa 
Vista. 

Em uma das três pranchas de desenhos consta o carimbo dos profissionais responsáveis pela 
elaboração da reforma: “Maya, Rodrigues & Ribeiro – Engenheiros architectos – Rua da Fabrica, 14 – 
S. Paulo”. Tal sociedade aparece em uma notícia no jornal “O Commercio de São Paulo”, de 
14/8/1894, que trata do trabalho realizado pelos engenheiros portugueses Ernesto Maya, Santos 
Rodrigues e Ribeiro da Silva na criação do bairro Nova Cintra em Santos. A notícia elogia vivamente o 
trabalho dos três sócios na empreitada. 

Durante o período em que funcionou – de fevereiro de 1895 a janeiro de 1899 –, o Teatro Apolo 
contou com diversos tipos de apresentações: as mais freqüentes eram os dramas e as operetas, 
seguidos de revistas, zarzuelas e comédias. Esporadicamente, tinham lugar em seu palco espetáculos 
menos comuns, como teatro de fantoches, ilusionismo, mágicas e cinematógrafo. Dentre as 
companhias que se apresentaram, a grande maioria era de origem portuguesa ou carioca; mas 
também havia muitas espanholas. Italianos, norte-americanos e ingleses apresentaram-se apenas 
uma vez cada um. O teatro permaneceu fechado por diversos períodos. Em outros, recebeu 
apresentações esporádicas, até que em janeiro de 1899 fechou as portas definitivamente (AMARAL, 
1979, pp. 315-322). O motivo de sua demolição foi a construção de um novo e maior teatro para a 
capital, o Teatro Santana. 

                                                 
10 Respectivamente: o “Mappa da Capital da Provincia de S. Paulo”, de F. Albuquerque e Jules Martin e a “Planta da Cidade 
de São Paulo levantada pela Companhia Cantareira de Esgotos”, engenheiro chefe Henry B. Joyner. Ambos do acervo do 
AHSP. 
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Figura 3 - Planta do pavimento térreo da reforma do Teatro Minerva, 1894. Fonte: Acervo AHSP. Foto: Marina Amado 

5. CONSTRUÇÃO DO TEATRO SANTANA, 1899 

Em 6 de fevereiro de 1899, Antonio Álvares Leite Penteado pede autorização à Prefeitura Municipal 
de São Paulo para construir um teatro à rua Boa Vista, nºs 16, 18, 18A e 18B, no lugar do Teatro 
Apolo. Trata-se do Teatro Santana. Os desenhos que acompanhavam o requerimento não constam 
no acervo de obras particulares do AHSP, estão desaparecidos e/ou deslocados do volume. 

Em 29 de março de 1899, o então diretor da Seção de Obras, Victor da Silva Freire, emite seu parecer 
a respeito da construção do teatro. Português, engenheiro civil pela École des Ponts et Chaussées de 
Paris, Victor Freire veio para São Paulo em 1895 e desde então trabalhou na Intendência de Obras da 
Prefeitura. Em 1899, foi convocado pelo prefeito Antônio Prado para ser diretor do mesmo órgão, 
cargo que ocupou até 1926. Também foi professor da Escola Politécnica (SEGAWA, 2000, p. 76). 

Freire elogia o local escolhido, informando, no entanto, que naquele ponto onde se pretendia 
construir o teatro desembocaria um “viaducto metallico” que partiria do Largo do Palácio. Ele, de 
qualquer forma, defendeu a aprovação, desde que fosse feita uma nova vistoria antes da abertura do 
teatro e que, antes disso, fossem atendidas algumas modificações nas plantas. 

Estas eram medidas voltadas à segurança contra incêndios, assunto que já vimos aparecer no 
relatório de Hugo Neri de 1893. No período essa questão era de conhecimento difundido na cidade 
pelos diversos casos nacionais e internacionais de incêndios em teatros. Em 1899 havia um 
agravante: o Teatro São José havia sido destruído por incêndio em 1898. Acontecimento que, 
segundo notícia veiculada pelo Correio Paulistano no dia seguinte ao desastre (16/2/1898), 
entristeceu a população paulistana. Dessa forma, os incêndios eram enormemente temidos e os 
métodos para evitá-los eram assunto de grande importância. 

O parecer de Freire funciona ainda como uma espécie de memorial do projeto. Com ele, 
compreendemos as características espaciais do edifício teatral: no térreo, havia platéia, palco, 
camarins, vestíbulo, restaurante e bilheteria; no pavimento superior, foyer, “buffete”, duas ordens 
de camarotes e galerias. O palco era do tipo italiano e a platéia, para até 1186 espectadores, era em 
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forma de ferradura. As especificações técnico-construtivas da edificação não são mencionadas. A 
julgar pelas características do edifício e o momento de construção, era de tijolos. 

No fundo “Papéis Avulsos”11 do AHSP, está arquivado um outro processo sobre o Teatro Santana que 
merece referência: em 8 de fevereiro de 1900, seu proprietário, Antonio Álvares Penteado, submete 
pedido de indenização por uma faixa de terreno que perdeu com o alinhamento exigido pela 
Prefeitura para a edificação. Segundo ele, com o recuo que foi obrigado a adotar, teve de abrir mão 
de 41,50m² do terreno. 

O pedido tramitou entre a Seção de Obras da Prefeitura, as Comissões de Finanças e de Justiça da 
Prefeitura e a Câmara Municipal por dois anos até que se chegasse a um consenso. O parecer da 
Comissão de Finanças de 14 de abril de 1902 é decisivo: segundo seus membros, um teatro é um 
edifício “especial”, que possui especificidades que devem ser levadas em conta. Uma delas é que 
necessita de mais espaço de terreno desocupado dos lados e, principalmente, na frente, devido ao 
movimento de pedestres e veículos e à necessidade de espaço para o trabalho dos bombeiros em 
caso de incêndio. Assim, decidem por não pagar a indenização. 

Anexado ao pedido, Penteado enviou uma cópia de um desenho do projeto: um trecho da planta do 
térreo do edifício (figura 4) onde aparecem a entrada, platéia e parte do palco – para poder 
demonstrar o recuo que teve na frente do lote. É o único desenho do projeto original do Teatro 
Santana de que dispomos. Nele, podem-se confirmar a forma de sua platéia – mencionada por Freire 
no parecer - e as características descritas por Amaral (1979, pp. 435-436): três grandes portas de 
acesso ao vestíbulo e, nas extremidades, uma para o acesso às galerias e outra para os artistas. 

 

 

Figura 4 - Parte da planta do pavimento térreo do 
Teatro Santana, desenho de M. Hehl, 1899. Fonte: 
Acervo AHSP 
Foto: Marina Amado 

 

Podemos, ainda, aferir a autoria do projeto do Teatro, que é assinado por “M. Hehl”. O arquiteto 
alemão Maximiliano Hehl veio ao Brasil em 1888. Foi chefe do escritório técnico do Banco União e 
depois diretor do Escritório Técnico Ramos de Azevedo. Professor na Escola Politécnica de 1896 a 

                                                 
11 O AHSP possui em seu acervo o fundo “Papeis Avulsos”, que reúne documentos diversos relativos a vários assuntos 
relacionados a obras públicas e particulares na cidade. O processo em questão encontra-se no volume nº 1940 de 1903. 
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1915, manteve seu escritório de projetos e construção desde o final de 1890. Dentre as suas obras 
mais significativas em São Paulo estão a Igreja de Santa Ifigênia e a Catedral da Sé (FICHER, 2005, pp. 
84-85). 

O Teatro Santana foi inaugurado em 26 de maio de 1900 e demolido em 1912 para permitir a 
construção do Viaduto Boa Vista. Durante o tempo em que funcionou, recebeu companhias e artistas 
quase continuamente. Somente durante períodos muito curtos esteve fechado. Em seu palco, as 
apresentações mais freqüentes foram as de companhias dramáticas portuguesas e italianas, cujas 
encenações variavam entre dramas, operetas e comédias. Bastante significativa também foi a 
presença de companhias francesas, seguidas pelas cariocas, espanholas, alemãs, japonesas, uma 
norte-americana e uma árabe. Ali eram apresentados espetáculos como: zarzuelas, vaudevilles, 
revistas, ilusionismo, transformismo, ventriloquismo e mágica. O teatro recebeu, também, exibições 
cinematográficas e musicais – nele foram realizadas temporadas líricas para apresentação de óperas 
italianas, que ocorreram uma vez por ano de 1901 a 1905, em 1908 e em 1909 (AMARAL, 1979, pp. 
438-534). 

Parte de sua fachada aparece em uma fotografia de 1910 pertencente ao acervo da Biblioteca Mário 
de Andrade. É possível perceber que se tratava de edifício eclético de grandes proporções, exibindo 
frontão de coroamento onde estava inscrita a data de início de sua construção, 1899. As três grandes 
portas de acesso que aparecem ao centro correspondem às do vestíbulo: logo à direita, nota-se a 
pequena abertura que corresponde ao guichê da bilheteria; no canto direito, um portão metálico 
marca o acesso à galeria. Em outra fotografia (de 1916) do mesmo local, o Teatro já havia sido 
demolido. O Viaduto foi construído muito tempo depois. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para podermos remontar parte da história dos teatros paulistanos do século XIX, recorremos aos 
vestígios do passado - os documentos (textuais ou imagéticos) guardados em instituições como os 
arquivos históricos (no caso, o municipal - AHSP). Temos de lidar, portanto, com os apagamentos 
inerentes à passagem do tempo, sejam eles fruto do acaso ou intencionais. Não é tudo que nos 
chega. Assim, é necessário reunir, analisar e interpretar as fontes de que dispomos e, desse modo, 
nos aproximar de nossos objetos, chegando a algumas conclusões. 

Os teatros ora estudados são, eles próprios, documentos da história da cidade de São Paulo e de sua 
arquitetura, em particular, da última década do século XIX; são, ao mesmo tempo, decorrência e 
testemunha do desenrolar de uma fase de profundas transformações na cidade, iniciada no último 
quartel do mesmo século. Neles, podemos ver, por exemplo, a fundamental participação dos 
engenheiros e arquitetos estrangeiros – nesses casos, todos de origem européia -, que aqui 
começaram a se estabelecer, participando ativamente da construção da cidade, tanto enquanto 
projetistas de obras diversas (como vimos), quanto no papel de funcionários públicos responsáveis 
por regular o que se fazia na cidade (caso do português Victor da Silva Freire). Participavam, ademais, 
da formação das futuras gerações de arquitetos e engenheiros, uma vez que alguns deles eram 
também professores da Escola Politécnica. 

Do ponto de vista da técnica construtiva, esses teatros surgem em um contexto em que a utilização 
do tijolo já estava consolidada e o ferro já começava a aparecer, ainda que pontualmente. O uso da 
alvenaria de tijolos, no caso dos teatros estudados, foi fundamental para que seus projetistas e 
construtores pudessem garantir as condições necessárias para o bom funcionamento de tal 
programa: maior altura da edificação - permitindo obter mais níveis de camarotes e galeria, além de 
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maior altura do palco para manejo dos aparatos de cenografia - e maiores vãos, que permitiram 
obter platéias sem a presença de apoios obstruindo a vista do palco, entre outros. 

A rua Boa Vista cumpriu papel de pólo cultural naquele momento, tendo tido reiteradamente na 
década de 1890, como demonstramos, iniciativas para a construção de teatros. Estes estavam 
também passando por transformações e, além de gradativamente aumentarem em quantidade, se 
alteraram qualitativamente, se tornando maiores, mais sofisticados e “modernos” – tendência esta 
que alcançará expressão máxima de monumentalidade e exuberância no edifício do Teatro 
Municipal. 

Com relação aos espetáculos que eram apresentados, nota-se que os teatros, à época, cumpriam 
múltiplo papel na vida cultural da cidade: seus palcos eram utilizados não só para os variados tipos 
de apresentações teatrais, mas também para musicais e cinematográficas. Ao mesmo tempo, todas 
essas novidades vinham de fora, trazidas pelos imigrantes estrangeiros ou pelos cariocas. 

As edificações de que tratamos, assim, são significativas para a história e a memória da edificação 
teatral de São Paulo – objeto de nossa pesquisa de mestrado ora em desenvolvimento -, cujo resgate 
é fundamental tanto para a identidade paulistana, ao se aproximar das dinâmicas e práticas da 
construção e fruição desse patrimônio do lazer do passado, quanto para o reconhecimento de sua 
herança no presente. 
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O trabalho apresenta a reconstrução de uma edificação localizada na Praça Tiradentes, 
em Ouro Preto, Minas Gerais. Um incêndio em 2003 destruiu o imóvel que abrigava o 
Hotel Pilão, marco edificado da cidade. 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 e a intervenção reflete a intenção 
de manter sua imagem consolidada como paisagem colonial. A pesquisa busca 
compreender, a partir do estudo de caso, como e porque restaurar ou mesmo 
reconstruir um patrimônio. Por um lado, avalia-se como se posicionam os valores de 
identidade e de sociabilidade do patrimônio edificado – “patrimônio-memória”; por 
outro lado, observa-se como o valor econômico interfere nas justificativas de proteção e 
de intervenção desse patrimônio edificado – “patrimônio-mercadoria”. 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 revisão dos conceitos 
sobre patrimônio edificado, bem como sobre ações preservacionistas e de intervenções 
usuais; temas como memória, lugar, paisagem, imagem e mercantilização do patrimônio 
foram analisados para a compreensão de como influenciam na preservação e seus 
efeitos sobre percepção, apropriação e intervenção do patrimônio edificado.  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. 

 Palavras-chave: patrimônio edificado; reconstrução; memória; mercadoria; Ouro Preto 

1. 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 
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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, portanto, 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 
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. 

2. TEMÁTICAS E METODOLOGIA 

Considera-se para esta análise1 que a política preservacionista do patrimônio edificado atual 
pretende valorizar as produções arquitetônicas remanescentes para atender essencialmente a uma 
demanda turística. Desta maneira, dentro das análises realizadas, pode-se afirmar: o patrimônio 
atualmente tornou-se mais uma mercadoria, um produto a ser consumido, do que essencialmente 
uma expressão da memória. De maneira a ilustrar a investigação, 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 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. 

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. 
                                                 
1 Este artigo é baseado na dissertação de mestrado defendida pela autora em 2011, no programa de pós-
graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas/RS. 
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Para a construção da pesquisa, a avaliação das Cartas Patrimoniais foi básica, como marco teórico. 
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. 

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, observando-se o patrimônio para o consumo e como imagem. O tratamento sobre o termo 
“imagem” se baseia no entendimento de “simulacro” dado Baudrillard (1991), visto que 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. 

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. 

Por outro lado, 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. 

Por fim, confirma-se que 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. 

3. OBJETO DE ESTUDO: UMA RECONSTRUÇÃO ARQUITETÔNICA 

3. 1. Ouro Preto, Minas Gerais 

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, seus valores arquitetônico e 
paisagístico, 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. 

O arraial que deu origem à atual Ouro Preto foi fundado em 1698 quando se iniciava o Ciclo do Ouro. 
Em 1711, elevada à categoria de vila com o nome “Vila Rica” e figurou como sede da capitania de 
Minas Gerais a partir de 1720. Em 1823 foi alçada por Dom Pedro I à “Imperial Cidade de Ouro 
Preto”, adotando a partir de então o nome “Ouro Preto”. 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. 
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Lemos (2009) 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). Ouro Preto foi declarada Monumento Nacional em 1933, 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). A justificativa corrobora o contexto 
vigente na época e as ideias das primeiras Cartas Patrimoniais, quando o que se valorizava na 
produção arquitetônica era a monumentalidade e a excepcionalidade. Em 1938, com a promulgação 
do decreto-lei 25/1937, Ouro Preto foi considerada tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional/SPHAN ao ser inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes. 

Décadas depois, Ouro Preto torna-se a primeira cidade brasileira declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO no ano de 1980. Em 1986, a cidade também é inscrita nos livros do Tombo Histórico e no 
Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.  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 e assim permanece até os dias atuais. 

Diante deste contexto, foi grande a repercussão sobre a reprodução da arquitetura colonial em uma 
cidade Patrimônio da Humanidade. As resoluções sobre como e quais referências 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.  

3.2. Uma reconstrução arquitetônica no centro de Ouro Preto 

No dia 20 abril de 2006, véspera do feriado nacional em homenagem ao mártir da Inconfidência 
Mineira, 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 Pilão”. No subsolo está o Centro de Referência do Instituto 
Estrada Real (uma rota turística criada em 2001 pela FIEMG), 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. 

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 denominavam “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 existiam no térreo e subsolo: lojas de móveis e eletrodomésticos, de artesanato e 
de pedras preciosas e joias; 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. 

A substituição, material e imaterial, do casarão ocorreu devido a um incêndio que destruiu a 
edificação no ano de 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 
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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 Ministério 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. 

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 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/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. Logo após a compra do 
imóvel, a FIEMG contratou o arquiteto Fernando Graça para a elaboração do projeto. Portanto, o que 
se debateu nas reuniões citadas foi a pertinência do projeto realizado e sua adequação no contexto 
urbano da Praça Tiradentes. 

A intervenção nesse objeto de estudo foi denominada como “reconstrução” pelos órgãos municipal e 
federal de preservação na cidade, bem como pelo arquiteto que a projetou e pela proprietária do 
bem. 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”. 

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, 1980, onde “reconstrução” apresenta-se claramente definida como 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 (CURY, 2004, p. 248). E afirma 
que as partes reconstruídas devem ser distinguidas quando examinadas de perto. 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. 

Ressaltou-se em reuniões realizadas 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. 
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No caso de Ouro Preto, a opção pela reconstrução considerou alguns fatores apontados em De 
Grammont (2006): a 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 população de Ouro Preto 
aprovaria uma reconstrução no local. 

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. Desde 2006 o imóvel que abriga o Centro Cultural e Turístico 
retomou a referência espacial anterior. 

 

 
a b 

Figura 1 – a) A edificação antiga, antes do incêndio. Fonte: Rodrigo Marcandier. Inventário Nacional de Bens Imóveis de 
Sítios Urbanos Tombados/INBI-SU, IPHAN, 2002. b) A edificação atual, após a reconstrução 

Fonte: Vanessa Regina Freitas da Silva. Acervo particular, 11 ago. 2009 

 

3.3 . A compreensão da intervenção: memória e mercadoria 

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). 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. 

A Carta de Burra, de 1980, define a reconstrução como a volta 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). 
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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. Procurou respeitar o significado simbólico e identitário da edificação 
na Praça Tiradentes no imaginário social. 

Se a memória coletiva tem como suporte os objetos e os 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 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 arquitetônico 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 
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, também 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. 
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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 percebe de maneira mais lenta as transformações no curso da história e, por 
esse motivo, os grupos sociais que nela vivem detêm mais a percepção das modificações nos 
símbolos transmitidos, por exemplo, através das construções, visto que a memória coletiva se apoia 
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. 

Por outro lado é fundamental avaliar a reconstrução como um simulacro, conforme a teoria de 
Baudrillard (1991). 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 mercantilização. As edificações históricas 
podem ser e claramente são objeto de transação mediante práticas de comercialização da indústria 
turística (HARVEY, 2005, p.32). 

Dentro dessa avaliação da influência turística, importa destacar o documento que 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. 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 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, na Carta de Turismo Cultural 
não se omite o potencial negativo que a atividade turística pode acarretar e admitem-se seus efeitos. 

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). O que mais se discute 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” de 1995 critica veementemente a 
transformação do patrimônio em cenário visto que em edifícios e conjuntos de valor cultural as 



 Patrimônio: “memória” e “mercadoria” na reconstrução de um bem edificado 209 
 SILVA, V. R. F. da 

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). 

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 (SERPA, 2007, p.107). Nesse contexto, outra carta deve ser comentada: o 
“Compromisso de Brasília”, de abril de 1970, firmado durante o 1o Encontro dos governadores de 
Estado, secretários estaduais da área cultural, prefeitos de municípios interessados, presidentes e 
representantes de instituições culturais. 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. 

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, 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 há a transformação de cidades inteiras para 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). A reinterpretação de elementos 
de uma edificação mostrou-se eficaz para restabelecer a unidade de um conjunto em busca da 
manutenção de uma realidade local para ser visitada e consumida. 

4. CONCLUSÃO 

A intervenção em Ouro Preto contribuiu para restabelecer a unidade da praça, para restaurá-la. Ao 
mesmo tempo, contribuiu para tornar falseada a visão imediata e externa que os visitantes têm 
desse conjunto, valorizando mais a imagem consolidada frente à sua própria autenticidade. 

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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Tema 6 

GESTÃO E PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s trabalhos apresentados relativos ao tema “Gestão e Preservação do 
Patrimônio Cultural” atingiram o expressivo número de 81 diferentes 
contribuições, em um indício do reconhecimento da importância do 

tema para a eficácia das iniciativas de preservação do Patrimônio Cultural. 

A preservação do Patrimônio Cultural é algo de interesse público, sendo uma 
atribuição do Poder Público tomar iniciativas para o reconhecimento do que é 
identificado como integrante do Patrimônio Cultural, bem como agir para 
preservar esse patrimônio de ações que possam descaracterizar ou destruir os 
bens que dele façam parte. Claro que não é o reconhecimento oficial que 
define se um bem é ou não patrimônio cultural. Mas é o reconhecimento 
oficial que dá base legal para que o Estado possa contrariar interesses privados 
ou mesmo públicos em descaracterizar ou destruir bens culturais. É 
importante ressaltar que o Ministério Público, cuja missão é defender direitos 
difusos, faz parte do Estado, e pode, ou melhor, deve, agir para impedir ações 
da Administração Pública que ponham em risco a integridade do Patrimônio 
Cultural. E ressaltar também que, em inúmeras situações, pessoas ou 
entidades privadas têm melhores condições para preservar o Patrimônio 
Cultural do que o Poder Público, assoberbado com grandes responsabilidades 
e restrito a cumprir regras administrativas necessárias, mas que reduzem a 
agilidade essencial em inúmeros casos. 

A boa gestão do Patrimônio Cultural não é algo simples de ser implantado, pois 
depende de inúmeros fatores a serem coordenados. Depende da adoção de 
uma Política Pública com esse interesse, ou seja, da adoção consistente, 
persistente e sistemática de medidas administrativas eficazes para a 
preservação do Patrimônio, com uma base legal e jurídica adequada, com uma 
base econômico-financeira suficiente, com um apoio institucional motivado e 
esclarecido em termos de pessoal e de equipamentos. E é essencial que a 
Administração almeje resultados políticos positivos com sua atuação no 
sentido da preservação, ou seja, que a população aprove e apoie ações que 
poderão contrariar determinados grupos ou pessoas. Todos os fatores acima 
elencados são necessários, mas não suficientes isoladamente. E envolvem uma 
ação coletiva com objetivos comuns, que responda a uma demanda da 
sociedade. 

OO  
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O CICOP, pela sua natureza não governamental, está muito bem situado para 
desenvolver esse debate, pois é independente de qualquer ação e interesses 
administrativos e políticos. 

Dos 81 trabalhos apresentados, trinta e dois são de autores do Estado de São 
Paulo, e também trinta e dois são de autores de outros estados brasileiros. 
Treze trabalhos foram apresentados por autores latino-americanos e quatro 
por autores europeus. Ou seja, uma diversidade grande de origens, bem como 
de temáticas. 

Feita uma seleção inicial cujos autores foram consultados, resultou o elenco de 
trabalhos mencionados a seguir, embora muitos outros pudessem ser 
igualmente selecionados. Seguindo a ordem cronológica de inscrição, o 
primeiro trabalho destacado foi elaborado por Marco Antonio Farias Coutinho, 
com o título “PRAIA DA PENHA – PONTA DO SEIXAS: ESTUDO PARA 
DELIMITAÇÃO DE PAISAGEM CULTURAL NO EXTREMO ORIENTAL DA 
AMÉRICA”. Neste trabalho o autor aponta e analisa as dificuldades em conciliar 
as ações, iniciativas e atribuições das diversas instâncias político-
administrativas presentes na realidade brasileira: no caso, ações federais, 
como o Projeto Cura e a legislação relativa a áreas de marinha, de margens de 
rios e de falésias, ações estaduais, como o tombamento feito por iniciativa do 
IPHAEP – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, e 
as ações municipais, como a elaboração e fiscalização da legislação de uso e 
ocupação do solo. O desencontro de orientações, normativas e restrições 
legais entre os três níveis administrativos favorece as ações contrárias à 
preservação ambiental, pois sempre haverá algum alvará ou autorização para 
construir ou demolir e contestar as ações preservacionistas. E o 
desenvolvimento econômico e imobiliário fortalecem os interesses em 
aproveitar todas as falhas de coesão das iniciativas preservacionistas. A 
propósito, é necessário ressaltar que defendemos a necessidade de conciliar 
preservação com valorização, pois ambas devem caminhar juntas. 

O segundo trabalho destacado é o elaborado por Luiz Henrique Martim 
Herrera e Fabio Paride Pallotta, com o título “BAURU TÊNIS CLUBE: ENTRE O 
HISTÓRICO E O JURÍDICO NO TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
MATERIAL PARTICULAR”. Este trabalho aborda a importante questão da 
autonomia e prerrogativa dos órgãos de preservação criados por lei para 
estabelecer as medidas de preservação de bens de propriedade particular, 
contrariando interesses privados de seus proprietários ou interesses políticos 
da administração pública. O estudo de caso abordado é o do Bauru Tênis 
Clube, fundado na década de 1920, cuja sede foi projetada pelo arquiteto Ícaro 
de Castro Mello e construída entre 1957 e 1960. O CODEPAC, órgão municipal 
de defesa do Patrimônio Cultural, abriu processo de tombamento das 
instalações do clube, que foi posteriormente arquivado, alegadamente ‘por 
decurso de prazo’. Embora o trabalho não traga importantes informações para 
avaliar melhor e em detalhes a questão, como as datas de abertura e de 
arquivamento do processo, como os resultados das votações realizadas pelo 
Conselho, a data de venda do imóvel de propriedade do Clube, a questão 
essencial é colocada, como a importância do clube para a cidade, que inclusive 
contribuiu, através da doação de terreno municipal para a construção do 
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clube, e a forma, aparentemente inconclusiva, como foi encerrado o processo 
de seu tombamento. 

O terceiro trabalho em destaque é o elaborado por Maria Sabina Uribarren, 
com o título ‘EDSON MOTTA NAS PERIFERIAS DO SPHAN’. Este trabalho nos 
traz, sob ângulo pouco usual, a importância de basear ações e iniciativas de 
preservação em um conhecimento aprofundado e baseado em pesquisas bem 
realizadas a respeito dos assuntos em foco. Já assistimos a ações bem 
intencionadas caminharem em direções opostas à preservação do patrimônio 
cultural, por estarem mal informadas a respeito de aspectos essenciais das 
questões preservacionistas, o que se deve evitar a todo custo. Ao centrar foco 
na atuação de Edson Motta, a autora traz uma contribuição importante para o 
conhecimento a respeito de uma ação altamente positiva no interior do órgão 
federal de preservação para a salvaguarda e restauro das obras de arte 
integradas à arquitetura. 

O quarto trabalho destacado foi elaborado por Elisângela Conceição Dantas 
Leão e Caparó Erwic Flores, com o título ‘AS FRONTEIRAS PARA VI-VER O 
PATRIMÔNIO – INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO’. Este trabalho traz o relato de 
um projeto-programa desenvolvido em Salvador, Bahia, pela Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia, por meio do IPAC- Instituto do Patrimônio Artístico 
e Cultural, junto a alunos de ensino médio da rede pública, com foco na 
valorização do Patrimônio Cultural, em especial do patrimônio construído 
presente no Centro Histórico de Salvador. A experiência piloto, realizada em 
2013, teve como objeto de estudo, reconhecimento e análise, a Igreja de Santo 
Antônio da Mouraria. Tendo em vista o sucesso da experiência, teve lugar a 
segunda edição, com foco na Igreja e Convento de Nossa Senhora da Piedade. 
A ação empreendida com objetivo educacional teve como meta a valorização 
afetiva do patrimônio cultural pelos jovens alunos, em um processo lúdico e 
prazeroso. O sucesso inicial propiciou que a segunda etapa fosse desenvolvida 
em conjunto com a Universidade de Cusco, Peru, igualmente bem sucedida. O 
incremento e valorização da relação afetiva da população com o patrimônio 
cultural é essencial para a sua preservação. 

O quinto trabalho em destaque é o que foi elaborado por Rosa Maria Vitrano, 
da Universidade de Palermo, com o título ‘METHODOLOGIES FOR THE 
ENHANCEMENT AND THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE: THE 
CRITERIA TO DOCUMENTATION, DIFFUSION AND PREVENTION MEASURES’. A 
autora escolheu como estudo de caso um pequeno conjunto residencial em 
Arenella, Palermo, construído no início do século XX, que foi objeto de uma 
intervenção de renovação e requalificação. A autora relata os procedimentos e 
metodologia seguidos nas intervenções, bem como analisa os critérios 
adotados para a sua documentação e para a prevenção de futuras 
degradações. O interessante deste estudo é que enfoca uma arquitetura 
corrente, não excepcional, mas que tende a desaparecer pela sua degradação 
e posterior substituição pela arquitetura contemporânea corrente, perdendo-
se referências importantes de memória do ambiente urbano e identidade 
cultural. 
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Tendo em vista a quantidade de trabalhos apresentados ao Congresso com a 
temática da Gestão do Patrimônio, estes cinco trabalhos são uma pequena, 
mas representativa, amostra da diversidade e qualidade das abordagens e 
contribuições recebidas. 

 

José Eduardo de Assis Lefèvre 
FAU/USP - São Paulo 

Presidente do CONDEPHAAT - São Paulo 
Comissão Científica do Livro 

 



 Methods for the enhancement and 
the preservation of cultural heritage: 

the criteria for documentation, diffusion 
and prevention measures 
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Recovering our building heritage has a fundamental role regarding renewal process, since 
it constitutes one of the strategies for urban and territorial balance. The project of 
building recovery, therefore, mainly addresses the adjustment to new housing and urban 
needs, but it is obviously conditioned and/or “restricted” by the limitation of the building 
itself, in particular when the intrinsic characteristics must be preserved. The concept of 
“restriction” extends to its relation with the site, to the quality of the image, to the living 
conditions. Therefore any intervention of building recovery needs a philological study as 
a starting point, which consists of a critical interpretation of the building and its context. 
There are some fundamental principles which have to be respected programming an 
intervention of building recovery: the “compatibility” of materials and constructive 
techniques; the “identifiability” and the principle of “reversibility”. Reversibility gives the 
building the possibility to reinterpretation or correction, using possible solutions brought 
by technological innovations (new materials, techniques and constructing procedures). 
Other general criteria in the intervention for historical buildings are: endurance, 
reliability, flexibility and maintainability. These are the parameters of “technological 
congruence” which must be respected when involved in a recovery intervention, 
supported by a historical critical and technical-scientific study. An accurate “philological 
analysis” of the building is actually starting from the historical and material data. The 
conscience and maturity of a designer has fundamental importance interpreting rules, 
establishing methods and guiding the project. 

 KEY WORDS: cultural heritage; enhancement; preservation; documentation 

1 INTRODUCTION 

The recovery and the requalification of a historical building have to be thought and programmed 
through a careful control against obsolescence both material and functional. It is necessary to 
distinguish between monuments whose preservation is a top priority, and buildings that are not 
monumental whose recovery can happen more freely since they are less “restricted”. 

Programming the recovery must take into consideration the complex correlation between the 
architectonic aspects of a building and the techniques employed. Therefore, the role of technology as 
an instrument of interpretation of buildings, is fundamental in every field: restoration, requalification 
and consolidation. 

In general terms, the objective is to restore the original meaning of the building correlating it to the 
needs of the present, or to establish a new balance in terms of “retraining” and “renewal”. 

mailto:rosamaria.vitrano@unipa.it
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The conservation of our heritage in the complexity of the existing one is not an easy enterprise. 
There is the urgently need to recovery the territory with conflicting warped wefts that threaten the 
identity of the places. 

2. METHODOS AND INSTRUMENTS FOR INTERVENTION ON HISTORICAL BUILDINGS 

Building recovery refers to the renewal of precious constructions which have decayed or outdated 
but that could be renewed. In other words, recovery is a subject which solves the probable damages 
of a building, trying to bring it back to its original living conditions; otherwise referring to the 
intervention which confronts the damages provoked by the weather and most likely by the absence 
of maintenance. In any cases, technological innovation can systematically intervene basing itself on 
analytic and diagnostic studies, regulated and supported by new scientific instruments. 

The knowledge, or better, the “recognition” as Cesare Brandi1 would say, is the instrument and, at 
the same time, the main cultural objective of recovery. Conducting studies on buildings is extremely 
important and essential to understand the reasons and the conditions which determine the evolution 
or the decay of the building. For this reason we have to convince ourselves that “the accumulation of 
data is not only usable to restore a coherent environment of which programmed and structural 
intervention are essential and which go beyond the simple finding of data, which are motivated by 
the necessity to built, linking facts and events, suggesting systems of cause and effect”2 (Boscarino 
1999). 

Durability refers to the resistance of materials and the capacity of holding together the single 
components and the whole building. Reliability affects different factors and concomitant causes 
which occur during the life of the building. Speaking of flexibility, we have to take into consideration 
the relation between materials and constructive systems in view of a better functioning.  Searching 
for this requisite gives us a greater short-medium-long term guarantee of having good results in a 
project of building recovery. Last but not least, maintainability refers to the planning, constructing 
and managerial stage. In a planning stage the conditions (structural solution, details, materials and 
systems) can be programmed and determined for a good and correct maintainability. It refers to 
more general problems on quality and duration. Indeed we pass from a long-lasting requisite of a 
building into a long-lasting requisite of its “task”. 

“…The intervention on a historical building focuses on the “real monument”, on its role in civilization, 
on its place in the progressive development of history; the monuments are like story-books whose 
pages must not be disarranged”3(A. Bellini). 

This study means to offer its contribution to the knowledge and to the recovery of the architectural 
patrimony which is chronological inserted in the arc of 20th century, to study its cultural and material 
weaving, spotlighting particulars “monuments” of Palermo, Italy. Palermo offers a remarkable urban 
scenario of buildings which communicate the great artistic and historical value of the city, but at the 
same time there is also a sad reality which mixes the historical architecture, still waiting for a well 
programmed recovery, with a too much widespread housing, deprived of its identity. We are going to 
present two examples of architecture of 20 century that have been violated in their original meaning. 

                                                 
1 Brandi C. 1997, Teoria e pratica, a cura di Cordaro M., Liguori, Napoli. 
2 Boscarino S. 1999, Storia e storiografia contemporanea del restauro, in Id, Sul restauro architettonico, Franco Angeli, 
Milano, pp.121-131. 
3 Bellini A. (edited by) 1994, Tecniche della conservazione, Franco Angeli, Milano 
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The primary task of the research is the measure of the congruence between the semantic and the 
material value of the good, the evaluation of its degradation risks, the decrease of its vulnerability 
degree, that is “redeem it”, its protection and giving it back to the history that has conceived it. 
Limiting both material (structural degradations/physical obsolescence –requirements of 
safety/security) cultural and environmental (function degradations-disregarded environmental 
requirements) risks  and realizing the right conditions of fitness for human habitation, creating new 
perspectives and “keep on making history in the knowledge” according to Bruno Zevi’s opinion4. 

3 SURVEY MULTICRITERIA METHODOLOGY FOR SUSTAINABLE CONTEMPORARY HOUSING 
MODEL 

“With the term of requalification we indicate: the renovation of the capacities that the body has to 
satisfy the explicated and implied needs of users”5. Always following law, intervention on buildings, 
according to renovated environmental, functional and technological needs are interpreted and 
classified according to two kinds of intervention: 

Ordinary maintenance and conservative recovery - recover works on origin performances in the 
building respecting its architecture, functional and technological peculiarities. 

Extraordinary maintenance and building recovery - modifying works and adding of performances, 
functions and architecture shapes; usage of new materials or innovative technologies. 

We must understand that it is not realistic to consider a recover intervention on an degraded 
building as an action exclusively addressed to recover performances, often too old and no shaped on 
new needs. 

A strategic vision of regeneration that led to compensative actions on structure characteristics of the 
building environment. We need to analyze the critical points and the force lines which characterize 
and distinguish transformations in the original housing system, with the gambling perspective to 
increase quality level and to satisfy the needs of “sustainable contemporary housing model” shows 
requirements of admissibility for a quality reconversion. 

Aims of planning - reconversion of buildings: 

Building heritage valorization by giving the guidelines. 

Selection of appropriate compensative actions. 

Increasing the local economy, attracting resources. 

The shared design process is an integrating part of the building reconversion. Inhabitants, Institutions 
and Municipalities (represented in technical committees and in collective laboratories) actively take 
part to the recovering project - selected in analysis phase - with meetings, seminaries, workshops 
and exhibitions. 

                                                 
4 Zevi B., Architettura e storiografia. Le matrici antiche del linguaggio moderno, Einaudi Editore. 
5 For the study, see also : Ciribini G. 1983, Durabilità e problemi manutentivi nelle attività di recupero in Recuperare n. 6 
luglio-agosto 1983. 
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"The importance of these instruments - Schiaffonati said - stays mainly in the need to reach aware 
planning choices and referred on the whole to environmental sustainability, giving in the meantime 
possible and practical answers to great problems and social emergencies of this Era"6. 

4. 20TH CENTURY ARCHITECTURE – the buildings recovery and the safeguard of peculiar 
heritage of Palermo, Italy: the Arenella Village 

The Arenella village in Palermo shows some architectural peculiarities that should be understood, 
deepened and set off (figures 1,2,3). Its position is very interesting: it looks at the sea (thanks to its 
planimetric position on the coast), a particular exedra enables you to watch a little square and it is 
harmoniously developed on the two sides (figures 4,5). The used language is simple but evocative 
between classical expressions and vernacular flavors. It is a solid and “well done” architecture even if 
it shows the degradations of the negligence that has characterized it for a long time. The 
manufactured building rises inside the ancient fishermen district that is today a popular and strongly 
degraded but lively quarter. Here the new building expansion, has invaded spaces and created 
spaces, interrupting the ancient curtain of suburb small houses. It has not succeeded in considering 
this place of secondary importance in fact it remains an island of memory among many 
discontinuities and contradictions. 

 

 
Figure 1 - Monumental entrance to the historic seaside village Arenella, Palermo - Italy 

 

                                                 
6 Schiaffonati F. 2008, The origin of the joined project, in Vitrano R.M. Strategic Architecture, Technology and strategies of 
joined project, Luciano Press, Naples, pp 43-58. 
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The manufactured building maintains, although the degradations, the unitary and stylistic 
characteristics that have produced it and it stands out in the general indifference of its next contour. 

The building factories have been constructed in the “first manner” reinforced concrete that with 
rules of correctness then become rare. And this is the reason why in spite of the negligence, it is 
maintained. It was conceived as popular building in a period during which such building had to show 
the force of the State, known as the fascist period, and it can be certainly considered in the 
typological category a meaningful architectural example that should be protected as heritage for the 
future of our generations. 

The popular-vernacular culture expressed in should be set off because it is a mark of our nearer past. 
We can say that this expression of architecture in the popular building environment is the last one 
having an own well represented cultural identity and therefore it is important that it forms part of 
the memory of the future with the right recognitions. Recovering the meaning of these modern 
architectural expressions, means to add to the history those not ancient but pregnant and equally 
interesting sceneries of architecture for the next generations, that will recognize in them the first- 
and perhaps the last manifestations of the common life. 

 

 
Figure 2 - Analysis of the degradation of the building east, Arenella village, Palermo - Italy 

 

From this point of view it is necessary to increase the view beam on those architectural truths of 
1900, not recognized of great cultural valence while they are worthy of making part of the historical 
perspective, reviewing our cultural and ethical limits. In the complexity, variety, changeability and 
vulnerability, that are the categories of the present heritage, we must be careful not to neglect some 
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history pages, but on the contrary we have to recover, protect and maintain them pursuing new 
strategies of sustainable balance for the conservation of the existing. 

The conscience and maturity of a designer has fundamental importance interpreting rules, 
establishing methods and guiding the project 

4.1 Analysis and prevention 

The study of Arenella village has explored three main paths: 

Historical definitions and building techniques; 

Structural work on degraded concrete buildings; 

Experiment new type of intervention and reclaim techniques and materials (figure 2). 

 

 
Figure 3 - The building east after the renovation,  Arenella village, Palermo - Italy 

 

I - Acquisition of data 

Historical and technological analysis; 

Cartography; 

Visual analysis. 



 Methods for the enhancement and the preservation of cultural heritage: the criteria for ... 221 
 VITRANO, R. M. 

II - Diagnostics 

Degradation pathologies and physical-mechanical characteristics of structures; 

Study of building procedures; 

Data acquisition techniques for structural parts; 

Plans for structural reclaims (endurance and reliability). 

III - Suggestions for interventions; 

Structural reclaim methods through new materials;  

Definitive interventions and non-destructive methods; 

Building procedures for structural reclaim; 

Building procedures for the prevention of degradation. 

The goal is to redevelop building and urban construction using technology that is open to innovation 
and contemporaneously to tradition. The building recovery, being linked to urban recovery, 
constitutes the first element of identification of the image, of the city and territory. Any historical or 
modern, particular or common intervention of recovery should guarantee the continuity of the image 
or to give back integrity, damaged by alterations. In recovering buildings the approach must be 
scientific. 

 

 
Figure 4 - The building west before the recovery, Arenella village, Palermo - Italy 

 

It means to redevelop and to compensate the breaks between past and present and to start new 
connections, respecting what already existed and what is required today. 
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Therefore, the reconversion must orient technical and scientific skills towards the realization of an 
integrated organic project among economical, environmental and social aspects, aiming at 
sustainability while respecting the peculiarities of local territorial contests to reach protection, 
increase and promotion. 

4.2 Reading parameters 

The reading parameter are: 

Analysis of building techniques; 

Analysis of structure, materials and function; 

Preservation diagnostics according to materials state (creation of data base); 

Data and parameters of building degradation; 

Evaluation of buildings’ life; 

Effectiveness and durability of reclaim interventions; 

Analysis of the connections between the various elements studied; 

Experimental analysis of structural reclaim and degradation prevention; 

Criteria for checking the various methods through experiment on sample buildings; 

Monitoring of planning and intervention costs. 

 

 
Figure 5 - The building west after the renovation, Arenella village, Palermo - Italy 
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4.3 Final results 

The final results are: 

New building techniques and new materials for the prevention of degradation in buildings; 

Check on the validity of the new techniques on a sample building; 

Innovative instrument for data analyses.  

4.4 Results and guides 

The research process on the reconversion of degraded buildings of 20th century, has been carried 
out, further than the need to face those problems determined by abuses or improper usage of the 
building, also by the will to valorisation territories in a growth perspective taking care of natural and 
environmental resources, to experiment horizontal strategies of cooperation, to address intervention 
on innovation, on competition and development. Research activity has been articulated in this way: 

It has analyzed on the physical consistence, on typological articulation and generally on building 
environmental decay, produced by an improper use of buildings. 

It has increased the invention of interactive and reactive intervention methodologies to catch and 
monitoring problems in the building environment. 

It has programmed the usage of sustainable technologies and of saving energy in recovering and 
or requalification works to activate a building renewing process. 

It has experimented new joining processes addressed to elaborate a prevention policy of the 
building and to launch again the development of local resources. It has deepened development, 
competitively, responsibility and sharing concepts in technological innovation sector addressed to 
realize adequate policies of contrast. 

Research results can be verified in the following actions: 

Guidelines elaboration, study of imbalance given to the housing system and forecasting of 
compensative actions; multi-criteria evaluation tools to the admission classification (guidelines 
housing system and enhancement). 

Implementation/constitution of a central observatory and of local labs to monitor and manage 
problems determined by building tampering (monitoring centre and governance environmental 
conflict). 

Experimentation of joining instruments (participation process) to recover/re-qualify/dismiss 
building (technological tools and community planning). - Making of integrated organic project to 
evaluate global sustainability, coherence and valorisation of local contests (comprehensive and 
organic plan/project)7. 

 

                                                 
7 In order to deepen research see:  Vitrano R.M., La Partecipazione Costruttiva – 2007 and Vitrano R.M. Habitat Tecnologia 
Sviluppo - 2009, volumes published by Luciano press Naples in the scientific series SDAA Environment and Architecture 
Science. 
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5. SIGNIFICANCE OF METHODS IN RELATION TO THE OBJECTIVES 

Concerning these sceneries, this research -even in the awareness of the still existent problem - has an 
advancing position. 

This advancing is both environmental (finding its main reference in the “active” protection of 
territories, equilibrating for conflicts originated by transforming outlaw actions) and technological - 
building kind (analyzing the possibilities offered by innovative technology to the regeneration of the 
functioning cycle of the whole living system). In this research the technology project takes an active 
part to the reconversion. Building and technological skills are actually essential, both during the 
analysis and during the execution.  Productive systems or attracting economies. 

The methods to fight developed by research can be than considered as on one hand they are 
addressed. 

to rehabilitation based on innovation and responsibilities principles; on the other hand the building 
of a project heritage addressed to the promotion of belonging sense and of local identities, 
contributing in this way to the building of “local coherence” to be inserted in sustainability global 
forecasting. 

Equilibrating actions made by researches are able to: 

Stimulate environmental and building recovering in the building market, orienting with scientific 
coherence requalification/regeneration/recovering intervention of eco-sustainability and 
technological innovation criteria. 

Reactivate  productive systems and attract economies, improving the cultural dies linked to local 
resources. 

The positioning in the international scenery is strengthen by the added value produced by the re-
integration and by applying control/recovering/regeneration models on different reality in the 
Mediterranean. 
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Edson Motta foi o principal responsável pela restauração dos “Bens Móveis e Integrados 
à Arquitetura” do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) do Brasil, 
entre os anos 1947 e 1976, período em que, por várias vezes, a instituição mudou de 
nome. Motta, com as nuances que marcam sua personalidade e seu trabalho em prol da 
preservação no Brasil, é uma figura que nos permite uma compreensão mais completa 
dos anos em que Rodrigo Melo Franco de Andrade esteve na direção do SPHAN (1937-
1967)e, também, da década imediatamente posterior, sob o comando de Renato Soeiro 
(1967-1979). Por ser Motta um indivíduo sobre o qual não se consolidou uma imagem 
heróica, por persistir sua ação no decorrer de duas direções que tiveram condicionantes 
diferentes, por não pertencer ao grupo dos profissionais proeminentes nos cargos 
decisórios do SPHAN − arquitetos −, por transitar em âmbitos internacionais de discussão 
do patrimônio que não eram por eles frequentados, por trabalhar com um conjunto de 
bens tido como secundário, mas essencial, na apreciação daqueles que estabeleciam as 
pautas de trabalho no SPHAN, o estudo de seu trabalho permite-nos avaliar a ação do 
Serviço do Patrimônio sob um ângulo não usual. A análise de sua obra possibilita-nos 
leituras alternativas da instituição, de continuidades ou rupturas de ação, de seu 
funcionamento, dos vínculos internos e externos, entre os funcionários e com outros 
grupos, e do trânsito que o SPHAN teve nos contextos preservacionistas mundiais. 

 PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Patrimônio Cultural; SPHAN; Edson Motta; Bens Móveis e 
Integrados à Arquitetura 

 

Diversos estudos salientam que o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)2 
desenvolveu, durante a gestão de seu primeiro diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade (1937-1969) 
RMFA, uma ação que privilegiou um arco temporal e espacial específico: a época colonial, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste do Brasil e, principalmente, sua produção arquitetônica. Assim, a 
valorização de um patrimônio de “pedra e cal” (FONSECA, 2005, p. 30) caracterizou amplamente os 
tombamentos e as restaurações empreendidas pelo SPHAN durante as primeiras décadas de seu 
funcionamento. 

A arquitetura era compreendida não apenas como a principal forma de arte pelo Serviço, mas como 
tutora das outras expressões artísticas, por exemplo: 

A pintura e a escultura antigas, no território mineiro, foram concebidas e executadas 
quase exclusivamente com destino à ornamentação dos edifícios religiosos e civis. As 
obras dos pintores e escultores do período colonial, em Minas Gerais, ainda quando 
móveis em si mesmas, não se podem considerar, portanto, como produções artísticas 
independentes da espécie particular dos recintos a que se tinham que aderir, para efeito 
ornamental da obra arquitetônica. [...] (ANDRADE, 1969, p. 21-22). 

                                                 
1 Trabalho realizado como Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
2 SPHAN, órgão federal que centralizou as definições e ações sobre o que podia ser estabelecido como patrimônio histórico 
e artístico do Brasil, desde sua criação em janeiro de 1937, até a década de 1960 (FONSECA, 1997; CHUVA, 2003). 

mailto:msuribarren@usp.br;
mailto:msuribarren@gmail.com
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Esta hierarquia dos bens culturais construída através deste e outros discursos do Serviço do 
Patrimônio era referendada pelos arquitetos, grupo de profissionais de destaque nos principais 
cargos da secção técnica do SPHAN3. Como consequência, outros elementos integrados à arquitetura 
− muitas vezes obras de arte, principalmente, pinturas e talhas − foram valorizados e restaurados 
conjuntamente com os prédios tombados que os suportavam; e obras de arte separadas das 
construções, móveis e manuscritos, também requereram ações específicas por parte do órgão para a 
sua preservação. Foram técnicos com formação em artes, e indivíduos capacitados por estes últimos, 
os que realizaram inúmeras tarefas práticas de conservação e restauração, tanto no que se refere 
aos bens móveis quanto aos integrados à arquitetura4. Entre os técnicos, Edson Motta, pintor e 
perito em belas-artes do SPHAN, incorporado ao órgão federal de preservação do patrimônio desde 
1944, conjugou a restauração destas duas categorias de bens em diversas partes do país, 
colaborando também para a identificação da autoria de obras de arte, tarefas às quais agregou a 
formação de restauradores dentro e fora do Serviço do Patrimônio. 

O SPHAN obteve em 1945 uma bolsa da Fundação Rockefeller, organização norte-americana que 
promovia ações de filantropia científica, com o objetivo de especializar nos Estados Unidos um 
membro da instituição, sendo o principal intuito do órgão que o funcionário escolhido adquirisse 
conhecimentos sobre administração de museus, restauração e identificação de autoria de pinturas. 
Edson Motta foi quem usufruiu do benefício da bolsa, participando de atividades no Fogg Museum, 
da Universidade de Harvard, instituto universitário que se constituiu à época como referência 
mundial na preservação daquele tipo de obras de arte. 

Motta adquiriria no marco da bolsa, entre março e dezembro de 1946, com os conservadores do 
Fogg Museum, Robert Buck e Rutherford Gettens, recursos que o habilitaram a introduzir práticas 
científicas nas áreas de restauração de obras de arte e de identificação de autoria de pinturas, e, para 
este último quesito, colaborou também o curso sobre museus e sua administração ao qual assistiu no 
Departamento de Belas-Artes de Harvard, durante o segundo semestre daquele ano. Finalmente, nos 
últimos três meses de sua bolsa, Motta viajaria ao México, Guatemala e Venezuela, encarregando-se 
nesse percurso tanto de analisar os museus que visitava, quanto de estudar ações empreendidas nos 
diversos países em prol da preservação do patrimônio cultural. 

Na correspondência trocada entre Motta e RMFA, durante sua permanência nos Estados Unidos, 
destaca-se o projeto de criação no SPHAN de um setor dedicado originalmente à preservação de 
pinturas, pelo qual Motta seria responsável. Assim, ao regressar ao Brasil, em 1947, o perito em 
belas- artes formou uma equipe limitada e variável de colaboradores dedicados a este fim. No 
entanto, os estudos e práticas realizadas no Fogg Museum colocaram Motta em contato com um 
leque mais amplo de produções artísticas e bens culturais, formação abrangente que lhe possibilitou 

                                                 
3 Chuva explica que o SPHAN era organizado em duas divisões, que constituíam a sua ‘área central’, denominada, então, 
genericamente como “Seção Técnica”. Eram elas: “[...] a Divisão de Estudos e Tombamento (DET), dirigida pelo arquiteto 
Lucio Costa, e subdividida em Seção de Arte, chefiada pelo arquiteto Alcides da Rocha Miranda, e Seção de História, 
chefiada por Carlos Drummond de Andrade; e Divisão de Conservação e Restauração (DCR), dirigida pelo arquiteto Paulo 
Thedim Barreto, e subdividida em Seção de Projetos, chefiada pelo arquiteto José de Souza Reis, e Seção de Obras, chefiada 
pelo arquiteto Renato Soeiro” (2009, p. 177).  
4 O termo “bens integrados à arquitetura” começaria a ser utilizado no SPHAN a partir da década de 1980, e eram aqueles 
“que se integravam ao corpo de uma arquitetura de tal forma que seu deslocamento provoca extração, violação contra essa 
ligação íntima (pinturas de forro ou murais, retábulos ou fragmentos de talha, nichos embutidos, lavabos, painéis de 
azulejos etc.)” (COSTA, 2002, p. 296).  

Cabe destacar que, ao utilizarmos o termo “bens móveis e integrados à arquitetura”, quando nos reportamos ao trabalho 
de Edson Motta e de sua equipe, excluímos a intervenção sobre peças de pedra ou metais, referindo-nos, apenas, às 
pinturas, talhas de madeira, tecidos, papéis e objetos sobre os quais nosso trabalho, sim, detectou os afazeres de Motta. 
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dilatar o campo de ação dentro do Serviço do Patrimônio: como consequência, dedicou-se à 
preservação não apenas de pinturas, mas também à restauração de esculturas de madeira, de 
elementos integrados à arquitetura, tais como talhas, móveis, manuscritos e, inclusive, elementos 
estruturais dos prédios onde intervinha. 

Os indícios que obtivemos mostram que durante seus primeiros 15 anos de existência, até começo 
da década de 1960, o grupo encabeçado por Motta no SPHAN − que incorporava de ar stas plás cos 
a artífices de manutenção, a maioria formada por ele mesmo como restauradores −, não se 
encontrava subordinado oficialmente a nenhuma das divisões que conformavam o Serviço do 
Patrimônio. O setor  realizava seus trabalhos ora por indicação do diretor da instituição, ora pelos 
arquitetos dos diversos setores, sem a necessidade de ter um nome formal ou de estar ligado 
hierarquicamente por regimentos ou portarias às divisões já institucionalizadas. Cinco anos depois do 
regresso de Motta dos Estados Unidos, RMFA ainda nomeava a equipe como “Laboratório e atelier 
de restauração de pinturas” (ANDRADE, 1952), ainda que o conjunto de obras tratado fosse mais 
amplo, e o próprio restaurador falasse do seu trabalho como o da “turma de restauração de 
pinturas” (MOTTA, 1956), mas foi, apenas em dezembro de 1962, que o diretor convocou uma 
reunião com o “fim especial [de] estabelecer normas e planos para a ordenação dos trabalhos de 
recuperação de obras de arte” (RESUMO DAS..., 1962, grifo nosso). Dessa reunião derivaria a decisão 
de subordinar o grupo de Motta à Divisão de Conservação e Restauração (DCR), passando-se a 
denominar, a partir de então, Setor de Recuperação de Pinturas, Esculturas e Manuscritos. Esta 
última nomenclatura e a sujeição à DCR seriam referendadas por portaria de 1964 (PORTARIA N. 9 de 
20 de fevereiro de 1964), e, posteriormente, durante a presidência de Renato Soeiro, o grupo 
dirigido por Motta começaria a ser denominado como Setor de Conservação e Restauração de Obras 
de Arte (1972), até ser designado durante a gestão da conservadora Maria Luiza Guimarães Salgado, 
sucessora de Edson Motta, como Centro de Restauração de Bens Culturais (SALGADO, 1979). A 
atribuição de diversos nomes ao grupo no decorrer dos anos é indicativa tanto da definição paulatina 
de suas atividades, com a incorporação de algumas que não eram consideradas a princípio, como do 
intuito de adequá-las o trabalho do grupo às discussões que sobre bens culturais estabeleciam os 
órgãos internacionais dedicados a sua preservação. 

A passagem do tratamento apenas de pinturas ao tratamento de outras obras de arte, primeiro, e a 
consideração posterior do grupo abrangente dos bens culturais, indica o desejo de destacar esta 
última categoria defendida com força pela UNESCO, desde a década de 1960. A categoria dos bens 
culturais se consolidava no SPHAN à época, com a própria intervenção de Motta e a incorporação de 
outros especialistas, como a da museóloga Lygia Martins Costa.  Já a mudança do vocábulo 
“recuperação” para o de “conservação e restauração” assinala que o SPHAN estava ciente das 
discussões orientadas em nível mundial sobre uma preservação que devia incluir alternativas não 
intervencionistas, no entanto, o grupo de Motta realizou  quase que exclusivamente tarefas 
restaurativas. 

Por outro lado, a mudança de nomenclatura fala de anseios diversos que ao longo do tempo 
conviveram ou se enfrentaram com uma realidade limitante: a de um grupo de indivíduos com 
formação principalmente artística (ateliê) que se pretendia científica (laboratório), que desejava ter 
alcance nacional (centro), embora sempre tenha pairado nos limites dos recursos humanos e 
técnicos para realizar seus trabalhos em um marco de quase informalidade (turma) e que incorporou 
critérios ordenadores e métodos científicos de forma assistemática, recorrendo a adaptações e 
concessões, produto de uma realidade que reprimia e superava em muito as idealizações. 
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Segundo Orlando Ramos Filho5, no começo das atividades orientadas por Motta, 

[...] pensou-se na criação de ateliês para os bens móveis ligados aos diversos museus da 
SPHAN, e ateliês móveis para os integrados, funcionando dentro dos monumentos em 
restauração, sendo que todo o sistema se subordinava ao ateliê-central da SPHAN no Rio 
de Janeiro6. A postura era realmente a mais adequada e inicialmente funcionou como 
planejado, na conjuntura da chamada fase heróica da SPHAN7, com uma logística precária 
em que o professor Edson Motta coordenava sozinho e inteiramente todos os trabalhos 
em andamento no país em que as dificuldades no abastecimento de equipamento eram 
proporcionais ao tamanho do Brasil e às suas carências de transporte e produção (RAMOS, 
1987, p. 154). 

No entanto, a característica ubíqua de Motta, que desde a década de 1960 passaria a ter o cargo de 
“conservador do patrimônio”, não se podia sustentar e o setor por ele comandado passou por várias 
tentativas de aprimoramento, reformas e formalização, solicitadas pelo próprio restaurador em 
1956, promovidas pelos diretores da instituição em 1962, em 1964, em 1972 e em 1973. 

Na primeira delas o pintor praticamente suplicava a RMFA que considerasse a incorporação formal 
ao SPHAN de indivíduos que já intervinham na restauração de bens móveis e integrados. Os 
colaboradores, que Motta destacava, eram Amado Rescala e Jair Afonso Inácio, pintor o primeiro, e 
sujeito hábil que colaborava em toda fase de restauração, o segundo, sem esquecer que João José 
Rescala, antigo colega na Escola Nacional de Belas Artes, já cumpria funções em prol dos bens móveis 
e integrados na Bahia e Pernambuco (Carta de EM a RMFA, 1956). 

Em 1962, em outro projeto, o setor chefiado por Motta passaria a depender da DCR. O núcleo 
central, sediado no Rio de Janeiro, seria encarregado de trabalhos nos estados da Guanabara, do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo, e dirigiria quatro núcleos: o primeiro, abrangendo os estados do Pará, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; o segundo, 
compreendendo Sergipe, Bahia e o Município de Penedo em Alagoas; o terceiro, incorporando Minas 
Gerais e Goiás, e o último, abarcando São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Posteriormente, em 1964, oficializava-se através de portaria a subordinação do Setor de Recuperação 
de Pinturas, Esculturas e Manuscritos à DCR. Entretanto, se até então se estipulava a existência de 
uma chefia geral, a nova portaria dividia o setor em quatro núcleos equilibrados: Recife, Salvador, 
Ouro Preto e Rio de Janeiro, e a oficialização da liderança de Motta não era mencionada. 

Este último projeto de estruturação do setor praticamente coincidiu com a chegada ao Brasil de Paul 
Coremans, então diretor do Instituto Real do Patrimônio Histórico e Artístico da Bélgica, enviado pela 

                                                 
5 Orlando Ramos Filho, ex-chefe do setor de bens móveis e integrados do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural) 
da Bahia e do IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) de Minas Gerais, professor da Fundação de Arte 
de Ouro Preto, restaurador autônomo, publicou na Revista do IPHAN em 1987.  
6 Ateliê-central era o nome que definia o espaço físico no qual trabalhava o grupo de colaboradores mais próximo a Motta 
no Rio de Janeiro − tais como sua irmã Ondina Romano, nos primeiros anos, e posteriormente Wanda Loredo e Maria Luiza 
Salgado. 
7 Ramos Filho ao mencionar “a SPHAN” se referia à Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa secretaria, 
criada em 1979, era o órgão normativo que junto a Fundação Nacional Pro- Memória formavam uma nova estrutura para 
dar conta da fusão entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (nome que o órgão federal de proteção do 
patrimônio teria apartir de 1970), o Programa de Cidades Históricas e o Centro Nacional de Referência Cultural. 
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UNESCO ao país no marco de convênios entre o órgão internacional e o SPHAN8. O principal objetivo 
do especialista europeu era analisar a preservação que sobre bens culturais se realizava sob a 
orientação de Motta, incentivando o caráter científico-conservativo desejado para essa tarefa pela 
organização internacional que Coremans representava. 

É notória a intenção que existiu por parte do SPHAN de atribuir aos trabalhos de Motta um viés 
científico, desde seus primeiros trabalhos no Serviço do Patrimônio. Ao ser, no entanto, sua ação 
avaliada pelo primeiro enviado da UNESCO o que dela se destacava era a menção recorrente à 
engenhosa inventiva do perito em belas-artes, capaz de criar com poucos recursos métodos de 
conservação e restauração adequados ao meio brasileiro, ou adaptar sistemas já existentes a uma 
realidade carente. O especialista belga indicava, todavia, como principais empecilhos para efetivar a 
abordagem científica, desejada pela UNESCO para o grupo de Motta, a falta de recursos financeiros, 
que não permitia adquirir o instrumental adequado para montar um laboratório cabalmente 
científico no ateliê-central e a falta de pessoal formado para realizar as tarefas de conservação e 
restauro com o padrão requerido pela organização internacional. 

Destacamos que, em 1946, durante sua bolsa nos Estados Unidos, Motta tentara voltar ao Brasil 
aparelhado com o instrumental necessário para reproduzir minimamente as experiências 
testemunhadas no Fogg Museum, sendo infrutuoso o pedido feito a RMFA para a obtenção de verba 
para a aquisição de equipamento básico, fato esse que o levou a montar um laboratório muito 
simples no Rio de Janeiro. Já durante a década de 1960, o SPHAN obteria ajuda financeira da 
Fundação Rockefeller, depois de uma larga negociação que tivera Motta e RMFA como protagonistas, 
para equipar tanto o laboratório do ateliê-central, quanto um novo setor, criado em 1962, que se 
dedicaria à produção de filmes. Com a verba destinada ao grupo compraram-se microscópios, 
moinhos, elementos importados que chegarão ao país só em 19649. Não conseguimos definir como a 
obtenção de instrumental pôde ter modificado as ações da equipe de Motta nas tarefas de 
preservação, já que não detectamos mudanças substanciais de procedimentos nos documentos 
analisados. Cogitamos que ele tenha pelo menos facilitado e tornado mais eficientes os trabalhos 
que já eram realizados pelos restauradores. Todavia, no começo da década de 1970, com a 
publicação de um livro sobre restauração de papel, Motta e sua colaboradora Maria Luiza Salgado 
sentiram-se obrigados a reconhecer e agradecer “a extrema gentileza do Dr. Francisco Chagas 
Ribeiro Pinto, que demonstrando sensibilidade às soluções dos problemas por nós apresentados, 
ofereceu-nos o trabalho de fotografias ao microscópio, realizado em seu laboratório” (MOTTA; 
SALGADO, 1971, p.14), o que indica que não existiu por parte do SPHAN um projeto contínuo de 
melhoramento dos recursos do setor. Apesar dos planos estipulados na portaria de 1964, ou das 
recomendações de Coremans – que sugeria manter o esquema, por meio do qual tinha funcionado 
até então o grupo com a responsabilidade centrada em Edson Motta e no laboratório por ele 

                                                 
8 Segundo Londres Fonseca (1997, p. 142), desde a década de 1960 o SPHAN teria recorrido à UNESCO para reforçar e 
reformular sua ação, visando compatibilizar os interesses de preservação ao modelo de desenvolvimento então vigente no 
Brasil. Entre 1964 e 1979, a UNESCO coordenou sete missões no marco de acordos de cooperação técnica destinados a 
contribuir para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, contando para tanto com a colaboração do SPHAN. Para 
Leal, além da importância do auxílio técnico que a UNESCO brindava aos países que se beneficiavam das missões (o que 
incluía desde a elaboração de pareceres técnicos, envio de peritos, até o treinamento de pessoal, elaboração de projetos 
para o funcionamento de museus e preservação de monumentos e conjuntos urbanos), pode ter sido significativo para o 
SPHAN o concurso financeiro de estabelecimento de crédito internacional, sob responsabilidade da UNESCO, para 
conservação e recuperação de monumentos e proteção da natureza nos territórios dos Estados Membros (ANDRADE, apud 
LEAL, 2009, p. 3).  
9 O destino final deste equipamento foi incerto, pois, se o pedido formulado à Fundação Rockefeller mencionava que o 
destinatário era o laboratório chefiado por Edson Motta no Rio de Janeiro, o colaborador Jair Inácio reclamava-o para Ouro 
Preto, pedido ao qual Motta parece ter acedido, em vista do projeto de 1962 pelo qual pretendia criar quatro laboratórios 
regionais. 
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chefiado no Rio de Janeiro –, o perito em belas-artes não logrou consolidar a presença de alguns dos 
seus colaboradores nos núcleos considerados nos projetos e continuou desenvolvendo suas 
atividades com as mesmas características exaustivas e escassas das décadas anteriores, sem poder 
ampliar seus quadros de forma substancial. 

Tentando suprir a falta de recursos humanos habilitados para uma prática científica, Motta 
promoveu estágios no ateliê-central do SPHAN, visando à formação de pessoal indispensável para os 
misteres da área. Amado e João José Rescala, pintores, Ondina Viegas Romano, conservadora do 
SPHAN e irmã de Edson Motta, Maria Luiza Salgado, aluna da disciplina sobre restauração ministrada 
pelo restaurador na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, Wanda Loredo, filha de Dona 
Judith Martins (secretária de RMFA), Estela Rodriguez Cubero, bolsista paraguaia, futura diretora do 
Serviço do Patrimônio do Paraguai, são apenas alguns nomes que indicam a variedade da origem dos 
recursos humanos que se formaram e colaboraram nos trabalhos desenvolvidos no ateliê-central. 
Motta também fomentou a formação dos colaboradores Jair Afonso Inácio e Fernando Barreto na 
Europa, durante a década de 1960, e colaborou em cursos de restauração em diversas cidades do 
país, durante a década de 1970. 

Se nas tentativas de aprimorar o grupo de Motta, durante a década de 1960, destacavam-se 
articulações internacionais, com os pedidos de ajuda à Fundação Rockefeller e o possível apoio da 
UNESCO, durante a década seguinte, com o SPHAN, já sob as ordens de Renato Soeiro, começaram a 
ser articulados também convênios com entidades nacionais, como, por exemplo, com a Comissão de 
Energia Atômica Brasileira, e com a participação em projetos nesta escala, como o Plano Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Em 1972, existiu o projeto de potencializar as ações do Setor de Obras de Arte do IPHAN – como 
vemos o nome continuava mudando – que incluía a compra de equipamentos técnicos destinados à 
pesquisa de agentes prejudiciais aos papéis, e à restauração de talhas e pinturas, além de também se 
estipular a formação de um gabinete de fotografia. Posteriormente, em 1973, Soeiro pretendia 
enquadrar os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelo setor de Motta, com a obtenção de verbas, 
por meio do Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em documento que visava 
tal objetivo destacavam-se, novamente os nós górdios que Coremans tinha detectado quase uma 
década antes durante sua visita ao Brasil: os deficientes meios econômicos que o SPHAN aplicava à 
prática científica, especificando-se a necessidade de atualizar o laboratório com a incorporação de 
pessoal especializado. 

À data da elaboração de outro projeto de aprimoramento, em 1973, figuravam como “pessoal 
científico” do ateliê central, o próprio Motta e Maria Luiza Guimarães Salgado e Wanda Martins 
Loredo – formadas por ele – os três com cargo de conservadores, prevendo-se a necessidade de 
incorporar à equipe os serviços de um biólogo, um químico e um fotógrafo especializado. O projeto, 
a ser desenvolvido com a Comissão Brasileira de Energia Atômica, previa “estabelecer normas 
adequadas ao nosso meio ambiente e de acordo com as nossas condições específicas para a 
manutenção do acervo cultural brasileiro” (PLANO BÁSICO..., 1973). Aspirava-se, novamente, 
angariar recursos para tornar mais eficazes os trabalhos desenvolvidos por Motta durante anos a fio 
no SPHAN. 

A falta de recursos científicos apropriados afetava tanto os trabalhos de pesquisa destinados a 
aprimorar as restaurações quanto as tarefas envolvidas na autenticação de obras de arte. Assim, se 
em texto sobre os trabalhos desenvolvidos por Motta na igreja do Bom Jesus de Matosinhos, Lourival 
Gomes Machado destacava o caráter “científico-artístico” (MACHADO, 1973, p.347) dos trabalhos 
efetuados por Motta durante a limpeza das pinturas desse edifício (que, segundo o crítico paulista, 
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tinham permitido abrir novos rumos para a história da arte do Brasil) na hora de descrever as ações 
para a identificação da autoria de pinturas, apenas, fazia menção à comparação estilística empregada 
com tal fim10. A identificação de pigmentos anacrônicos e a utilização de raios X para estabelecer 
sucessivas intervenções e falsificações, amplamente estudados no Fogg Museum, foram utilizadas 
em casos pontuais por Motta, ainda que seu uso não tenha sido sistematizado. 

Apesar das dificuldades anteriormente mencionadas, a experiência de Motta foi considerada valiosa 
por especialistas estrangeiros como Coremans, e, em consequência, ditou cursos sobre restauração 
de bens culturais e prestou assessorias na Argentina, no Paraguai, no Peru, na Venezuela e na 
República Dominicana entre 1964 e 1973; quase 10 anos durante os quais Motta apresentou-se 
como arauto do ideário que a OEA e a UNESCO defendiam para a preservação do patrimônio cultural. 
Estes órgãos pregavam a criação de um sistema internacional de patrimônio, articulando-o ao 
turismo, à cooperação entre países, ao envolvimento da população no assunto, e, 
fundamentalmente, à formação de conservadores-restauradores, situação com a qual Motta podia 
contribuir transmitindo os resultados de sua prática no Brasil. 

Em uma primeira instância, pode-se acreditar que os contatos americanos protagonizados por Motta 
foram apenas estimulados entre organismos dedicados ao patrimônio. No entanto, um 
aprofundamento desta história permite-nos detectar originalmente outros indivíduos que 
determinaram a colaboração do Ministério das Relações Internacionais do Brasil com o Serviço do 
Patrimônio. O Itamaraty mantinha missões culturais em países latino-americanos e vários 
intelectuais, arquitetos e artistas vinculados com o IPHAN participaram delas, predispondo 
favoravelmente os países anfitriões para aceitarem a colaboração deste órgão com a preservação 
dos seus respectivos patrimônios. 

Concluindo, diante do frequente discurso que salienta a existência de uma ação privilegiada do 
SPHAN em relação à preservação do patrimônio construído, cabe destacar que existiu também uma 
ação importante em prol da restauração dos bens integrados à arquitetura e, em uma escala menor, 
em relação aos bens móveis, desde os primeiros anos de funcionamento do órgão. 

Assim, estas duas últimas categorias − bens integrados e móveis − deixam de ser percebidas como 
totalmente periféricas no agir do SPHAN, percepção que se reforça ao identificar o investimento que 
o Serviço do Patrimônio realizou ao mobilizar recursos para que o pintor Edson Motta obtivesse uma 
formação diferenciada no exterior, que o capacitava a realizar uma prática científica de restauração e 
identificação de autoria de obras de arte. Assim, se o setor comandado por Motta, por um lado, 
poderia ser considerado não central, seja pela origem profissional de seu responsável, seja pelo 
conjunto de bens que tratava, seja ainda por certa informalidade que se infere, tanto na mudança 
contínua de nomenclatura, quanto na falta de enquadramento oficial durante seus primeiros anos, 
por outro, fica evidente que a instituição, ao requerer a bolsa mencionada, depositava nele 
expectativas não requeridas aos arquitetos presentes nas divisões técnicas do SPHAN. 

Como mostramos no artigo, existiu uma notável tentativa de atribuir à ação de Motta características 
científicas, e vale refletir até que ponto esse viés científico podia chancelar as definições que o órgão 

                                                 
10 Cabe indicar que se a comparação estilística foi considerada altamente confiável no caso das pinturas e 

esculturas − e foram u lizados métodos de análise bastante respeitados como o Método Fogg, desenvolvido pelo museu 
universitário do mesmo nome em Harvard, no caso da identificação de autoria de arquitetura e dos bens integrados a ela 
devia ser aplicada com maior parcimônia por ser a produção arquitetônica resultado de trabalhos coordenados de ofícios 
diferentes, nos quais trabalhavam artífices de especialidades várias, não ficando muito claros, às vezes, os limites da 
intervenção de cada um. 
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realizava sobre a autenticidade de obras de arte. Neste sentido, a definição de autoria de obras e sua 
restauração referendavam teses que o SPHAN defendia sobre artistas que constituíam o núcleo 
destacado da produção artística do país, além de contribuir com a valorização das obras permitindo 
sua incorporação ao mercado brasileiro das artes. 

A formação obtida no Fogg Museum pelo restaurador brasileiro colocava-o em contato com os 
maiores especialistas internacionais em preservação do patrimônio cultural, americanos e europeus, 
avalizando sua participação em discussões internacionais promovidas pela UNESCO e pela OEA, 
órgãos que contribuíam de diversas formas (técnica e econômica) com o SPHAN. Ao ter sua liderança 
reconhecida por esses especialistas, Motta transformava-se em legítimo mediador das idéias que as 
organizações internacionais estipulavam para os países da América Latina, território que poderíamos 
considerar também periférico aos olhos dos especialistas dos países centrais. No entanto, o SPHAN 
não conseguiu realizar os investimentos necessários para uma prática realmente científica, e os 
recursos aplicados ao ateliê-central de forma circunstancial não foram suficientes para que fosse 
instalado no Brasil um curso oficial para formação de restauradores, respaldado pela UNESCO, que 
suprisse as necessidades regionais. 

Finalmente, refletimos como a presença dos arquitetos no SPHAN, categoria profissional que se 
consolidava no Brasil desde a década de 1930, fortemente respaldada pela ação do diretor da DET, 
Lucio Costa, não foi absoluta nas primeiras décadas de atuação do órgão: apresentou brechas nas 
quais o pintor Edson Motta, incentivado pelo diretor RMFA, soube introduzir sua ação, colaborando 
para o resgate de um patrimônio que, se na mencionada hierarquia dos bens culturais construída nos 
discursos do Serviço do Patrimônio, aparecia como secundário, era essencial para a valorização do 
patrimônio brasileiro de forma integral. 
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Em 1763, após forte tempestade no litoral paraibano, tripulantes de barco português a 
caminho da Europa, aportaram na então Praia do Aratu e pagando promessa, 
construíram uma capela homenageando Nossa Senhora da Penha. Dessa construção 
surgiu uma vila de pescadores que consolidou-se no bairro atual. Atualmente cerca de 
200 mil peregrinos se deslocam do Centro da cidade e, após percorrer sete quilômetros 
pela madrugada, adentram no Largo da Penha para pagar promessas e participar de 
missa campal, numa tradição centenária. Em 1980 o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba tombou área de 7,56 hectares do bairro por sua 
importância histórica e imaterial. Infelizmente não definiu poligonal nem normativa para 
sua preservação. O bairro da Penha, assentado sobre uma falésia coberta pela Mata 
Atlântica é cortado pelo Rio Cabelo que delimita o bairro e deságua no oceano abrigando 
pequeno manguezal; na margem oposta, ao norte, está a Ponta do Seixas, extremo 
oriental do continente americano. Os dois bairros com localização privilegiada numa 
capital nordestina em franca expansão urbana, necessitam salvaguardar as 
características peculiares de sua paisagem através de marco legal claro, seguro e 
definitivo. Entender a Penha e o Seixas como uma mesma paisagem cultural, pela sua 
importância histórica, religiosa, ambiental e geográfica favorece a uma proposta de 
delimitação de poligonal de tombamento mais ampla que os 7,56 hectares originais. 
Tendo em vista as oscilações dos gestores públicos, sensíveis demais aos agentes 
imobiliários, trata-se de ação urgente. O estudo dos elementos necessários à 
compreensão do objeto tombado como: localização, contextualização histórica e 
ambiental, análise dos principais elementos, diversidades de usos, implicações 
econômicas, além do estudo crítico das legislações urbana e ambiental, embasam o 
esboço de proposta de poligonal de tombamento que garanta a continuidade dessa 
paisagem diferenciada no espaço urbano litorâneo. 

 PALAVRAS CHAVE: paisagem cultural, patrimônio imaterial, patrimônio ambiental, orla 
marítima 

1. INTRODUÇÃO – O SÍTIO E SUA OCUPAÇÃO 

O litoral sul da capital da Paraíba é fortemente marcado pela presença dos planaltos sedimentares 
que se aproximam das praias sem deixar espaço para a ocorrência da planície costeira. Esses platôs 
são cortados pelas várzeas de pequenos rios e, somente nesses locais, abrem-se estreitas faixas de 
terra pouco acima do nível do mar. É o caso da região das Praias da Penha e do Seixas, encravadas 
entre o histórico Cabo Branco e o Rio Aratu. Aqui, a abrasão dos fortes ventos marinhos construiu 
uma sequência de falésias vivas e mortas – cerca de 20 a 30 metros acima do nível do mar. Cobertas 
pela Mata de Restinga, uma variação litorânea de menor porte da Mata Atlântica, as falésias 
emolduram o cenário de toda essa região. Os estuários desses rios sofrem intensa ação marinha, 
ganhando salinidade excessiva, o que propicia a ocorrência de manguezais. O conjunto das Praias da 
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Penha e do Seixas é a porção mais conhecida deste território, constando nos mapas mais antigos do 
nosso litoral e, tendo no Cabo Branco, outrora o ponto mais oriental das Américas, uma referência 
para a navegação. Esse sítio permaneceu inalterado até a segunda metade do século XVIII, quando 
em 1763 recebeu um grupo de tripulantes da frota portuguesa, liderados pelo Capitão Sílvio Siqueira. 
A caminho da Europa haviam sobrevivido a uma tormenta e, agradecidos, ergueram uma capela em 
devoção a Nossa Senhora da Penha. A pequena edificação foi construída em clareira aberta no platô 
formado pelas falésias, tornando-se conhecida e visitada ao longo dos anos que se seguiram. 

A ocupação do local se deu a partir da exploração da pesca que já se desenvolvia nos núcleos de 
povoamento litorâneos próximos à capital: Cabedelo, Tambaú e a Penha (Rohan, 1858). O primeiro 
registro de posse de terras na região é de julho de 1856, o Sítio do Aratu – parte da planície costeira 
entre os rios Cabelo e Aratu – que passou a explorar o cultivo de coco e caju, comum em outras 
fazendas da região. Em 1903 essa propriedade foi comprada pelo Comendador Santos Coelho que já 
detinha áreas no entorno da Capela da Penha. Desta época em diante uma pequena vila de palhoças 
de pescadores se formou na Praia do Aratu e os habitantes conviviam com o conjunto religioso que 
passou a ser gradativamente mais visitado. A devoção a Nossa Senhora da Penha começou a motivar 
os moradores da capital a promover romarias saindo do Centro e através de caminhos já abertos e 
conhecidos estruturavam picadas dentro da mata fazendo surgir a Estrada da Penha. 

 

 
Figura 1- A ocupação da área se deu muito lentamente. A faixa do Cabo Branco ao Rio Aratu é estreita e composta por 

terrenos ora alagadiços, ora arenosos. Aqui os elementos naturais se sobrepõem às estruturas construídas e a dinâmica 
urbana vem respeitando esse cenário, apesar do pouco investimento das sucessivas gestões municipais 

 

As obras de urbanização que modernizaram a capital nas três primeiras décadas do século XX se 
fizeram sentir na Praia da Penha com a construção de uma escadaria que facilitou o acesso da vila de 
pescadores ao conjunto religioso situado na parte superior da falésia. Foi construída também uma 
balaustrada para proteger e definir o mirante natural ao lado da capela. Em 1952, quando a Avenida 
Epitácio Pessoa – principal eixo de ligação entre o Centro e a orla marítima – recebeu pavimentação 
em paralelepípedos deu-se início a real ocupação do litoral de Tambaú e Cabo Branco, anteriormente 
balneários de veraneio das famílias mais ricas. Por volta de 1960, com a morte do Comendador 
Santos Coelho, seus herdeiros promoveram o desmonte da vila de pescadores da Penha com futuros 
objetivos imobiliários. Na verdade, a comunidade foi dividida em três núcleos: o primeiro, 
denominado de Aglomerado Beira-Mar, permaneceu na praia, porém em menor área; o segundo se 
fixou acima, na falésia e se juntou ao conjunto religioso, formando o chamado Largo da Penha; e o 
terceiro, manteve a denominação Vila dos Pescadores, situou-se mais distante, ao sul, na margem 
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oposta do Rio Cabelo. Essa operação foi o prenúncio das alterações que ocorreriam na década 
seguinte e foram alimentadas por esse processo global de ocupação da orla marítima. 

A construção do Hotel Tambaú (1968-1971) e, em seguida, as várias etapas do Projeto CURA – 
implantação de infraestrutura de abastecimento d´água, tratamento de esgotos, drenagem pluvial e 
pavimentação dos nascentes loteamentos praieiros – marcaram um novo surto de urbanização que 
se acentuou na década de 1970 quando o governo estadual passou a receber incentivos federais 
para implantar infraestrutura turística. É no bojo desse processo que as áreas da Penha e do Seixas 
são loteadas, porém, a infraestrutura introduzida nos bairros de Tambaú, Cabo Branco e Manaíra não 
chegaria tão cedo. Separadas desse núcleo litorâneo principal, devido à falta de acessos 
pavimentados, o Conjunto Penha/Seixas manteve sua fisionomia natural e preservou sua ambiência 
de vilarejo. Apesar da retirada de parte da Mata de Restinga e do corte da falésia para abrir acesso 
ao nascente bairro do Seixas, a ocupação nunca se deu na velocidade que o proprietário desejava. 
Pelo contrário, a ação das chuvas e dos ventos erodiu o terreno, isolando o local durante o inverno e 
demonstrando claramente a fragilidade ambiental para receber uma urbanização mal planejada e de 
forte impacto. Aqui a infraestrutura vem sendo introduzida muito lentamente e a ocupação dos lotes 
até hoje se arrasta, fruto da forma atrasada como os poderes públicos enxergam a região: uma área 
de restrição ao adensamento devido às suas características patrimoniais e ambientais. Esses 
importantes valores que particularizam a área se voltam contra o seu próprio desenvolvimento e 
qualidade de vida. 

2. AS LEGISLAÇÕES INCIDENTES, O TOMBAMENTO E OS DESCAMINHOS 

As primeiras reformas urbanas na capital paraibana e a introdução da infraestrutura básica, no início 
do século XX, se deram sem uma base legal. Profissionais engenheiros, arquitetos e urbanistas foram 
contratados pelo poder público para serviços específicos, porém sem que anteriormente estivesse 
definido um planejamento consequente. Por exemplo, em 1913, o engenheiro Saturnino de Brito 
desenvolveu um plano urbanístico para a área central, do qual foi concretizado somente o sistema de 
esgotamento sanitário e de abastecimento d’água. Em 1933, o arquiteto e urbanista Nestor 
Figueiredo, estabeleceu o que seria o primeiro plano urbanístico de João Pessoa. Apesar de propor 
um zoneamento, esse plano nunca gerou qualquer legislação que garantisse a sua implantação nos 
anos que se seguiram. Entretanto, o bom senso de alguns governantes manteve parte desse 
zoneamento criando polos de saúde e de educação inicialmente previstos. A cidade se expandiu para 
além da área estudada por Figueiredo sem a mesma qualidade. 

A definição de um marco legal capaz de proteger a paisagem natural local surge com o Código 
Florestal Brasileiro em 1965, hoje a atualizada lei 12.651/2012. Em seu capítulo II – onde define as 
Áreas de Preservação Permanente na seção I, artigo 40, parágrafos I e VIII – delimita respectivamente 
as faixas de proteção para as margens dos rios e para as bordas dos tabuleiros. A figura 02, mais 
abaixo, ilustra essas áreas non aedificandi, protegidas pelo Código Florestal, além de demarcar os 
limites sob a guarda do Serviço do Patrimônio da União, SPU, situadas à beira-mar, conhecidas como 
áreas de marinha.  

O ordenamento legal definido por parte da Municipalidade somente se deu em 1973, quando teve 
início a elaboração do primeiro plano diretor e em seguida os códigos de urbanismo, de obras e de 
posturas. O zoneamento proposto pela prefeitura para a orla marítima previa um adensamento 
controlado, valorizava a preservação da paisagem, garantindo um gabarito de no máximo três 
pavimentos, reforçando a presença verde das falésias como pano de fundo da paisagem litorânea – 
fruto de artigo da Constituição Estadual de 1969 que procurava controlar as construções mais 
verticalizadas na beira-mar. 
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Em 1980 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IPHAEP, decide tombar 
a área do entorno da Capela de Nossa Senhora da Penha – o cemitério, o cruzeiro, o casario 
composto de vinte e seis edificações e um oitizeiro, último exemplar na área, remanescente da 
vegetação nativa. O decreto, embora lacônico, define uma extensão de 7,56 hectares onde estão 
contidas as estruturas acima descritas. É verdade que a motivação inicial do Instituto foi histórica e 
baseava-se na necessidade de preservar um dos primeiros núcleos de ocupação do litoral, frente à 
crescente urbanização do final do século XX. Porém, aqui também existia a intenção de valorizar a 
devoção à Nossa Senhora da Penha e sua procissão anual que já naquela época atraía a atenção dos 
romeiros e, no decorrer dos anos que se seguiram, transformou-se na maior procissão da Paraíba, 
“arrastando” cerca de 200 mil fiéis anualmente por um percurso de 14 quilômetros. 

 

 
Figura 2- Mapa ilustrando as legislações federais e municipais que incidem na área. Devido às características peculiares do 

conjunto há claras sobreposições que reforçam a intenção de preservar – caso da falésia e das margens do Rio Cabelo – 
porém a Municipalidade vem permitindo, desde a aprovação do loteamento na Praia do Seixas, a ocupação na área de 

marinha, seja por proprietários mais ricos, seja pelas ocupações de bares populares. Apesar de restringir usos na planície 
costeira, não aplica as mesmas diretrizes para o entorno da Capela da Penha 

 

A legislação urbanística da capital que foi sendo construída no final do século XX reforçou boa parte 
dos direitos definidos pela Constituição Federal de 1988. Como o Plano Diretor de 1975 definia o 
conjunto do Cabo Branco e das praias da Penha e do Seixas como Área de Restrição Adicional, os 
planos seguintes de 1994 e 2009 mantiveram essa conceituação. O Código de Urbanismo de 2001, 
ainda vigente, subdivide a área em: Parque Cabo Branco, Zona Especial de Preservação 1, ZEP-1 – 
referente à Planície Costeira da Penha e do Seixas – Zona Especial de Preservação 2, ZEP-2 – alusiva 
às áreas de falésias e margens de rios da Praia da Penha previstas pelo Código Florestal – e em Zona 
Residencial 3, ZR-3 – relativa ao loteamento da parte superior da Penha – conforme a figura 02 
acima. O ordenamento legal proposto pelo município vai ao encontro da necessidade de preservação 
ambiental desse conjunto de frágil formação geológica e de importância histórica, paisagística e 
geográfica. Nesse sentido a delimitação do Parque Cabo Branco e da ZEP-2 como áreas non 
aedificandi fazem todo o sentido. 
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As contradições surgem na planície costeira, quando a primeira quadra, à beira-mar, compreendida 
como área de marinha, mantém há mais de 30 anos ocupações de habitações unifamiliares, bares, 
um condomínio horizontal, além de sedes de associações de funcionários do Fisco da Paraíba e do 
Banco do Brasil. Para esse setor, denominado DPS, a Prefeitura Municipal de João Pessoa permite 
essas ocupações de baixa densidade, mas em flagrante desrespeito à legislação federal. Essa 
permissividade, consentida ao longo dos anos, deve esbarrar numa nova dinâmica promovida pela 
União através dos trabalhos do Ministério Público Federal e de ações do Serviço do Patrimônio da 
União, SPU. Elaborado em 2004 pelo Governo Federal em colaboração com os municípios situados 
em todo o litoral do país, o Projeto Orla, prevê a gradativa retomada da faixa de 33 metros, 
conhecida como área de marinha, através de ações ajuizadas pelo SPU. Várias demolições vêm 
ocorrendo no litoral norte de João Pessoa e em Cabedelo, município vizinho, devolvendo a praia 
anteriormente privatizada, para utilização da população. 

Na faixa intermediária entre a beira-mar e a falésia, definida como EPS, o Código de Urbanismo 
permite os mesmos usos da orla, prevendo condições para as habitações multifamiliares com até 4 
pavimentos. No Seixas há construções de médio padrão no sopé da falésia desrespeitando a faixa de 
preservação permanente de 100 metros; na Praia da Penha há habitações subnormais do 
Aglomerado Beira-Mar ocupando a faixa de domínio do Rio Cabelo que também faz parte da faixa de 
proteção da falésia. A sede dos funcionários do Fisco Estadual, AFRAFEP, desviou o curso natural do 
Rio Cabelo para implantar sua área de lazer, incorrendo em grave crime ambiental. Entendemos que 
todas essas ocupações indevidas caracterizam uma verdadeira zona de litígio entre a os 
proprietários, juntamente com a Prefeitura Municipal que lhes forneceu alvará de construção e a 
União. 

Na parte superior da falésia somente a parte da Penha permite construções e é regida através da 
Zona Residencial-3 – tipo de zoneamento generalista que permite usos habitacionais  uni e 
multifamiliares , institucional, comercial e de prestação de serviços sem levar em conta a presença 
do sítio histórico tombado pelo IPHAEP. Esse descaso na definição do zoneamento é mais um ponto a 
reforçar todo o tratamento que os poderes públicos, estadual e principalmente o municipal – que 
opera diretamente com as questões do uso e controle do solo – vêm dispensando à área. A falta de 
detalhamento no decreto de tombamento do IPHAEP promoveu a flexibilização dos parâmetros 
urbanísticos por parte da Prefeitura Municipal. Assim, o zoneamento respeita claramente as 
limitações da legislação federal para as questões ambientais, mas desconsidera todo o universo 
relativo ao patrimônio cultural. A preservação da ambiência do núcleo original da Penha já perdeu a 
importância arquitetônica – devido a diversas interferências ocorridas ao longo dos anos, 
promovidas por proprietários mais humildes e pela própria Arquidiocese de João Pessoa. Mantém o 
seu valor urbanístico – abalado pelas construções indevidas – na forma do chamado Largo da Penha 
que centraliza e acolhe a maior parte das ações comunitárias, além de festas populares, mas 
principalmente pela importância relativa ao patrimônio imaterial com o culto à Nossa Senhora da 
Penha. 

É nesse sentido que esse trabalho se desenvolve, procurando mostrar que a importância de estudar 
o lugar para definir parâmetros que levem à conservação não somente do núcleo original da Penha, 
mas também da Ponta do Seixas, atualmente o ponto mais oriental da América e que vem sendo 
desprestigiado há décadas por ocupações irregulares de bares. Além do patrimônio ambiental que 
marca fortemente a área, esses dois pequenos núcleos precisam ter garantidos um marco legal que 
balize o planejamento urbano municipal, procurando uma convergência entre as diversas legislações 
que incidem no local. 
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3. A DINÂMICA URBANA ATUAL DA ÁREA E A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE POLIGONAL 
DE TOMBAMENTO 

Como foi dito anteriormente, toda a faixa litorânea sul da Paraíba é marcada por grande fragilidade 
ambiental devido a sua formação sedimentar e pelos condicionantes históricos de sua ocupação, 
eminentemente extrativistas que produziram agressões, seja por parte do poder público – com a 
implantação de rodovias sem os devidos planejamentos dos impactos ambientais previstos na lei ou 
na falta de controle urbano de diversas ocupações irregulares – seja por parte dos diversos setores 
da sociedade, ao construir nas margens dos rios, nas faixas de proteção das falésias e manguezais ou 
nas faixas à beira-mar. Como fator adicional, todo esse conjunto é fortemente atingido pelas 
intempéries tropicais e pela abrasão marinha que, sem a cobertura vegetal protetora, tem o seu 
terreno erodido. É comum a presença de voçorocas de vários portes a rasgar os tabuleiros, 
comprometendo o bioma. À pressão ambiental soma-se a crescente movimentação da indústria da 
construção civil que avança a partir da porção norte – onde situa-se a principal ocupação litorânea da 
capital nos bairros de Tambaú, Cabo Branco e agora a parte superior da falésia conhecido como 
Altiplano Cabo Branco. No sentido oposto, a partir de 1994, a pressão imobiliária ampliou-se 
sobremaneira com a construção da PB-008, rodovia estadual ligando a capital a essa porção 
meridional do estado com objetivos de expandir as atividades turísticas. Num território formado por 
pequenas cidades e praias típicas de veraneio – contando com construções de porte pequeno e 
eminentemente residencial unifamiliar – começamos a sentir os efeitos da construção de um novo 
polo industrial ao norte da região metropolitana do Recife – com indústrias químicas e automotivas. 
Como vivemos numa economia globalizada e em expansão, os movimentos começam a se refletir na 
vida da Paraíba com a ampliação significativa de empreendimentos imobiliários – notadamente 
condomínios horizontais que servirão de moradia para as faixas mais abastadas dos trabalhadores 
desse polo.  Construídos em zonas anteriormente cobertas pelos canaviais ou esquecidas pelos seus 
ricos proprietários, esse novo produto imobiliário se reveste com o manto de solução para os 
problemas atuais da vida urbana, garantindo um leque se serviços e segurança para os seus 
moradores. Boa parte desses municípios do litoral sul não possui legislação urbana alguma que 
salvaguarde seu território, somente a legislação federal, configurando aqui um claro problema 
ambiental a ser enfrentado. 

No caso específico do Conjunto Penha/Seixas, como vimos, há uma base legal que vem protegendo a 
área apesar da grande lacuna deixada pelo decreto de tombamento do IPHAEP, que naquele 
momento, perdeu a oportunidade de discutir conjuntamente com a Municipalidade e a população, a 
devida proteção para o sítio. Esse desencontro oficial reforça as operações ilegais que há mais de 30 
anos acontecem no local. Por outro lado, a legislação que está posta tem criado no imaginário da 
indústria da construção civil a certeza de que há outras áreas mais viáveis economicamente e, é lá 
que se concentram. Entretanto, assistimos aqui o mesmo problema da falta de diálogo entre os 
diversos níveis da administração pública, que muitas vezes admitem em seus discursos os avanços 
empreendidos ao longo dos anos sobre a questão patrimonial, mas não conseguem colocar em 
prática nem têm soluções construídas em conjunto com a comunidade. 
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Figura 3- Vista geral do Conjunto Penha/Seixas. Pode-se visualizar a extensão da falésia verde servindo de pano de fundo 

para a planície costeira. Percebe-se na faixa litorânea a Ponta do Seixas – parte inferior à direita, pertencente ao município, 
e ocupada irregularmente por dezenas de bares 

Fonte: Google Earth 2014, editada pelo autor 

 

A inércia institucional reside na falta do entendimento do que é realmente a questão patrimonial 
associada ao Conjunto Penha/Seixas. Ficou demonstrada aqui a importância ambiental que têm as 
estruturas naturais componentes do sítio: as falésias verdes e os vales dos pequenos rios que ao se 
encontrar com o oceano nos trazem a vegetação de manguezal conferindo singularidade ao 
conjunto. O local tem o atrativo auxiliar de ser o ponto oriental extremo do continente, inicialmente 
com o histórico Cabo Branco, solapado pela ação marinha, deixando essa condição para a Ponta do 
Seixas. Por si só, o local ganha contornos de importante praça pública, capaz de chamar para si uma 
série de atividades culturais que atrairiam também os turistas. Infelizmente, a área encontra-se 
ocupada há décadas por bares. Não há ações de reintegração de posse por parte da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa. 

Noutra vertente, a Capela de Nossa Senhora da Penha que conformou um dos primeiros núcleos de 
ocupação do litoral paraibano, e atraiu para si a devoção de milhares de fiéis em romaria anual, 
reúne questões de importância histórica e imaterial. Apesar de ter perdido as sua características 
arquitetônicas originais, a Capela da Penha, conseguiu construir em torno de si o chamado Largo da 
Penha, contendo uma série de elementos – casas, cemitério, mirante e escadaria até a praia – que 
serve de suporte para as atividades da comunidade, sobretudo as religiosas. Para nós está claro que 
o importante aqui é reforçar o conceito de patrimônio ambiental urbano, valorizando o sentido 
histórico, cultural e geográfico que tem essa paisagem urbana. 

É importante aqui salientar as práticas culturais que se desenvolvem neste conjunto, desde a pesca 
secular que ainda mantém no Aglomerado Beira-Mar e na Vila de Pescadores, grupo de 
trabalhadores e significativo posto de venda do pescado fresco na capital; até as práticas religiosas 
que se desdobram em constantes visitas para deixar ex-votos – frutos de promessas alcançadas pelos 
fiéis – na Capela de Nossa Senhora da Penha e, que tem o seu ponto alto na procissão do último final 
de semana de novembro, quando o largo é literalmente invadido por cerca de 200 mil romeiros 
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vindos do Centro da cidade, há catorze quilômetros de distância. Nos outros dias do ano a rotina é 
lenta como a de um vilarejo esquecido pelo tempo. A baixa ocupação dos dois bairros produz uma 
quietude somente quebrada nos finais de semana pelos ônibus de banhistas mais humildes que se 
deslocam dos conjuntos habitacionais próximos para um banho de mar, ou pelo ruído das 
associações de funcionários que mantém sedes esportivas e de lazer. 

3.1 Uma proposta de poligonal 

Essas questões preliminarmente lançadas aqui tem o objetivo de retomar a discussão para o 
Conjunto Penha/Seixas e ocupar a lacuna deixada pelo IPHAEP desde 1980. Aqui nos interessa 
manter os pontos positivos das legislações federal e municipais vigentes e propor alterações nas 
falhas observadas. Assim, partiremos para definir as linhas iniciais do que seria uma proposta de 
delimitação de poligonal. É importante frisar que o que está previsto pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa no seu macrozoneamento condiz, no nosso entendimento, com a fragilidade ambiental 
do lugar. Não nos caberia, numa proposta de legislação estadual, intervir no uso do solo, apenas 
sugerir breves alterações nos índices urbanísticos que pudessem levar a uma discussão 
interinstitucional convergente. 

Na tentativa de salvaguardar os principais elementos dessa paisagem é de grande importância 
reforçar as áreas de proteção das margens dos rios e da falésia definidas no Código Florestal 
Brasileiro, bem como toda a faixa definida pelo município para o Parque Cabo Branco. Esse conjunto 
de área non aedificandi é imprescindível para a manutenção da ambiência de todo o conjunto. Cabe-
nos aqui referendar esse conceito, mas deixar essas faixas fora da nossa proposta de delimitação. 

Da mesma forma, entendemos que a faixa litorânea, sob a proteção do Serviço do Patrimônio da 
União, deveria ser garantida para usufruto de toda a população. Sabemos que revolver essa quetão é 
deveras trabalhosa, pois remonta liberação de alvarás por parte da Municipalidade quando da época 
da abertura dos loteamentos. Na verdade essas áreas não deveriam ter sido comercializadas. A 
solução comum para esses casos é a cobrança de taxas de laudêmio por parte do SPU. A nosso ver 
essa deveria ser uma área que deveria manter uma ocupação de baixo impacto, onde já existe, ou 
mesmo nenhuma ocupação, valorizando a vegetação nativa e destinando-a para as atividades do 
público – nas áreas públicas ocupadas na Ponta do Seixas. Por se tratar de região à beira-mar e de 
grande apelo imobiliário, entendemos toda a faixa deveria ser encarada como Área de Preservação 
Rigorosa, APR. Trata-se de um reforço legal para um trecho onde recaem ambas as legislações – veja 
figura 04. No mesmo sentido, a região do chamado Largo da Penha, por toda a importância que lhe 
foi colocada anteriormente, deve ser definida também como Área de Preservação Rigorosa, APR. 

Colocamos anteriormente neste trabalho que o conjunto deveria ter uma legislação de uso e 
ocupação do solo comum, se valendo dos mesmos índices urbanísticos. O zoneamento atualmente 
em vigor ampliou em um pavimento – dos três pavimentos iniciais de 1975, para quatro desde 2001 
– o gabarito. Em um trabalho detalhado de regulamentação dessa proposta de poligonal, 
acreditamos que deveríamos ter o retorno dos três pavimentos como topo das ocupações. Na 
planície costeira essa altura não rivalizaria com a silhueta da falésia, deixando-a como protagonista 
da paisagem; no platô referendaria uma ocupação de baixo impacto. O entendimento de que deve 
existir uma área de amortecimento no entorno do bem tombado – ou das áreas de preservação 
rigorosa – vem desde o Decreto 25/1937, é nesse contexto que acreditamos que os demais espaços 
edificáveis de todo o conjunto deveriam ser encarados como Área de Preservação de Entorno, APE, 
conforme mostrado na figura 4. 
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Figura 4- Partindo da valorização dos elementos que definem a paisagem – estruturas ambientais e sítio original de 

ocupação, além da faixa litorânea – como Áreas de Preservação Rigorosa, essa proposta de poligonal não interfere na 
delimitação definida pelo Código Florestal Brasileiro, nem no Parque Cabo Branco. Mas define toda a parcela edificável 

como Área de Preservação de Entorno, numa clara intenção de garantir a ambiência existente 

 

Buscando um alinhamento aos conceitos mais contemporâneos desenvolvidos no âmbito do 
patrimônio cultural, entendemos que a legislação patrimonial deveria ser fruto de um debate 
construído pelo poder público com a comunidade, capaz de garantir a conservação das principais 
estruturas de valor cultural e ambiental, mas que garantisse a diversidade de usos e funções, 
características de cada lugar. Essa situação parece ser de fácil resolução no caso do conjunto 
Penha/Seixas, pois a gama de edificações existentes é em sua ampla maioria destinada às habitações 
unifamiliares; está enraizado, em ambos os bairros, o pequeno comércio simplesmente voltado para 
os próprios moradores. Percebe-se aqui o fraco atendimento institucional para as questões 
educacionais – uma única escola municipal – e de saúde – um pequeno e desequipado posto de 
saúde. Há um posto policial no local que cumpre sua função, embora mereça melhores instalações. 
Uma vez mantidos os usos previstos pela legislação municipal, a tendência da área seria a 
estabilização do seu ritmo tranquilo característico dos vilarejos de praia. A preservação deste tipo de 
ambiência é de grande importância a se contrapor, num cenário de reprodução de modelos de 
construções de grande porte – sejam condomínios verticais em altura superior aos 40 andares, sejam 
as amplas áreas desmatadas para dar lugar aos condomínios horizontais – que cada vez mais se 
colocam para o consumo. 

É claro que algumas questões se impõem para a garantia da fruição dessa paisagem: as retiradas das 
diversas construções indevidas – especialmente nas faixas de proteção das Áreas de Preservação 
Permanente – mas também aquelas agressões que reduziram as visuais à Capela da Penha e seu 
mirante; os diversos bares que se ergueram junto aos muros do cemitério, numa tentativa de 
reintegrar a posse ao município da original área do Largo da Penha, o principal palco desse conjunto 
que reúne a sua volta uma série de manifestações culturais que caracterizam a verdadeira identidade 
do lugar. 
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‘VI-VER O PATRIMÔNIO’ é um projeto cultural idealizado e desenvolvido na primeira 
capital do Brasil, que visa implantar a educação para o patrimônio, na cidade de 
Salvador-Bahia. Por um lado, é entendido como um processo permanente e sistemático 
de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural e por outro, como instrumento 
de alfabetização cultural. Direcionado aos jovens de escolas de ensino médio da rede 
pública e com foco na paisagem e arquitetura do centro antigo de Salvador, o projeto 
piloto foi realizado em 2013, a partir da iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural financiado pelo Governo 
do Estado. O projeto teve como objeto de estudo, reconhecimento e análise a Igreja de 
Santo Antônio da Mouraria, datada do século XVIII, monumento tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para tal, desenvolveram-se ações 
estratégicas, que propiciaram a vivência de outros monumentos culturais e artes locais, 
visando o resgate da relação de afeto da comunidade pelo patrimônio. Neste sentido, os 
jovens que participaram desta ação foram percebendo o significado de Patrimônio 
Cultural, num processo ativo de reconhecimento local, de apropriação e valorização de 
sua herança cultural de maneira lúdica e prazerosa. O ineditismo da proposta contribuiu, 
entre outros aspectos, para ir além da instrução dos cidadãos e da percepção da sua 
responsabilidade e papel na sociedade, um modelo a seguir, vislumbrado por países 
como Argentina e Peru. Com repercussão internacional, a 2ª edição foi APROVADA pela 
Secretaria de Cultura do Estado, a qual foi reformulada com critérios mais amplos 
absorvendo a experiência executada em parceria com a Universidade de Cusco, cujos 
resultados e empolgação dos futuros agentes multiplicadores foram os mesmos obtidos 
no Brasil, por se tratar de uma linguagem única: o reconhecimento da identidade no 
patrimônio construído. 

 PALAVRAS CHAVE: educação; patrimônio; valorização; preservação 

1. ENTRE A TRANSITORIEDADE DA MATÉRIA E A PERMANÊNCIA DAS IDÉIAS: VI-VER O 
PATRIMÔNIO 

A passagem do tempo sobre os monumentos, observada a partir das teorias de Henri Bergson, 
filósofo francês, faz refletir sobre a duração enquanto memória, que se apresenta na elaboração do 
presente, a partir do passado. A duração em Bergson faz compreender o processo em que o 
presente/passado se entrelaçam em direção a multiplicidade do futuro, evidenciando a importância 
do instante para o devir. 

Funcionando como ponte, o presente evoca o passado através da lembrança e a memória constrói 
um tempo que, ao articular passado/presente/futuro, remente a uma dimensão espacial. E quando 
esta memória coletiva se relaciona com construções que se reconhece na identidade cultural de um 
povo, revela uma permanência e se constitui em patrimônio cultural. 

De fato, tudo passa, mas a diversidade temporal dos fenômenos demonstra que a maneira como 
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passa, faz toda a diferença. Para Zygmunt Bauman, em seus relatos sobre a Modernidade Líquida, 
publicado em 2007, estar situado entre o passado e o futuro é construir uma ponte entre a 
durabilidade e a transitoriedade e viver numa sociedade líquida que implica em assumir 
responsabilidades e perceber o momento, o instantâneo em seu tempo e espaço únicos. Assim como 
o Patrimônio, que é único em seu tempo, com sua bagagem histórica, tecnológica e, por fim, fadado 
ao desaparecimento, caso não haja políticas incisivas ou iniciativas de reconhecimento e valorização, 
como ferramentas de preservação. 

Nesse sentido, os interesses do pesquisador devem ultrapassar os fatos em busca de uma essência, 
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Para Bergson, em Matéria e Memória-ensaio 
sobre a relação do corpo com o espirito, traduzido e publicado em 1999, só permanece aquele que 
possui condições de se reinventar, se recriar. Essa percepção permite a reflexão sobre o patrimônio 
no entendimento dos usos que é dado ao monumento, permitindo que o edifício atravesse o tempo 
com dignidade. 

Essas percepções foram as bases para a construção de uma ideia que fomentasse o entendimento da 
importância do patrimônio e sua preservação, a partir de sua valorização, semeando nos futuros 
encarregados o reconhecimento de sua identidade nos monumentos construídos da paisagem 
histórica, na qual estavam cegamente inseridos. Dai surgiu o trocadilho dos verbos ver e viver, para 
‘VI-VER O PATRIMÔNIO’, um instrumento de alfabetização cultural, a partir do patrimônio local, com 
público alvo específico: aos jovens de escolas de ensino médio da rede pública inseridas no centro 
histórico de Salvador. 

1.1 O Projeto Cultural VI-VER O PATRIMÔNIO – 1ª edição 

Da construção da ideia, de educação patrimonial, à inscrição no edital da Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia, em 2012, três aspectos foram importantes para a materialização do projeto: o 
Seminário Internacional de Restauro de Bens Móveis Integrados na Bahia, promovido pelo Instituto 
do  Patrimônio  Artístico  e  Cultural  da  Bahia  (IPAC),  em  2010, onde foram questionadas as 
políticas de preservação na cidade; ‘A percepção do tempo sobre a Igreja de Santo Antônio da 
Mouraria, em  Salvador’, tema do mestrado em Conservação e Restauro da autora no (PPG-AU)-
Programa de Pós-Graduação da  Faculdade  de Arquitetura da (UFBA)-Universidade Federal da Bahia; 
e o ‘Programa de Capacitação em Projetos Culturais’, do Ministério da Cultura do Brasil (MinC), em 
cuja oficina presencial, realizada em Natal-RN, forneceu subsídios para a estruturação e 
transformação das ideias e percepções em projeto. 

Portanto, VI-VER O PATRIMÔNIO é um projeto piloto que vislumbrou implantar a educação para o 
patrimônio, na cidade de Salvador-BA, fortalecendo a identidade cultural, individual e coletiva, a fim 
de sensibilizar os jovens a preservar o patrimônio. Sua essência está baseada em uma composição de 
ideias voltadas para estimular o jovem a vivenciar o patrimônio cultural da cidade e se tornar mais 
receptivo a estabelecer consigo um diálogo em direção ao reconhecimento e à conservação dos 
monumentos históricos, daí o Vi e agora: Ver o Patrimônio, para então vivê-lo, utilizá-lo, dar-lhe a 
devida importância, pois sem uso específico, os monumentos entram em processo de degradação 
lenta que seguidamente os levam à ruina. 

O conceito do projeto foi desenvolvido da seguinte forma: um monumento é posto em evidencia 
como objeto de estudo para que cem jovens (4 turmas de 25 alunos), selecionados em colégios 
públicos, desenvolvam sobre ele um olhar diferenciado, sob a ótica de disciplinas estrategicamente 
articuladas para o reconhecimento, a valorização, a conservação e o restauro do patrimônio. Sendo 
assim, a partir dessa perspectiva, observar a cidade tanto desde um conhecimento prévio em aulas, 
para logo verificar em campo, com visitas preparadas por parceiros e rede de amigos da 
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Universidade Federal da Bahia, da Santa Casa de Misericórdia, entre outros colaboradores, ao longo 
do projeto. 

Gestado desde o ano de 2010, a primeira edição do ‘Vi-Ver o Patrimônio’ foi realizada em 2013, 
patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura da Bahia (SECULT-BA) 
e Fundo de Cultura. Sob o título Vi-Ver o Patrimônio - 1ª edição: Igreja de Santo Antônio da 
Mouraria – 286 anos. Foi importante a participação da Universidade Federal da Bahia, do Colégio 
Estadual da Bahia (Central) e da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), irmandade responsável pela 
Igreja, para ser possível encaminhar as 3 etapas do projeto: conservar, (in) formar e valorizar. 

A etapa Conservar antecedeu o projeto porque a Igreja precisava de medidas emergenciais para 
receber os alunos, com segurança. Nesse sentido, foram executados reparos gerais no telhado, (troca 
de duas mil telhas cerâmicas, limpeza de canais de aguas pluviais, troca de estruturas em madeira, 
recondução dos dutos e troca da tubulação de evacuação das aguas pluviais, entre obras menores), 
dedetização, descupinização e limpeza semanal do monumento analisado, cadastrado e vivenciado 
pelos alunos, como mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 - Alunos conhecendo e estudando a Igreja da Mouraria para o inicio do cadastro manual 

Para a etapa Formar abriu-se um espaço de pesquisa e práticas, conduzido por uma equipe técnica 
multidisciplinar, envolvida com conservação e restauro do patrimônio, composta por arquitetos, 
engenheiros, artistas plásticos e estagiários, abrangendo alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio. 

Devido à aptidão e ao interesse dos jovens em lidar com novas tecnologias, foram estabelecidas 
cinco disciplinas, que em conjunto se completaram para atrai-los aos flancos do patrimônio, o que 
formou os Aprendizes das Técnicas de Documentação para o Patrimônio, certificados pela 
Faculdade de Arquitetura, reconhecido como curso de extensão da UFBA. Com oito semanas de 
duração, cada turma recebeu 80 horas de curso, que se estenderam para mais de 90 horas por conta 
das visitas surpreendidas por palestras e exposições, que despertaram a curiosidade e o interesse 
dos alunos. As disciplinas ministradas na primeira versão foram as seguintes: História do Patrimônio 
na cidade; Leitura e interpretação de plantas – Cadastro; Técnicas de representação gráfica para a 
documentação, auxiliadas por computador (CAD); Materiais e patologia da edificação; Oficinas de 
produção e pintura artesanal de azulejos, a partir da observação e releitura dos azulejos da Igreja da 
Mouraria. Estas atividades foram desenvolvidas durante quatro meses seguidos e estão ilustradas na 
Figura 2. 
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Figura 2 - Atividades desenvolvidas no Projeto 

 

1.2 Estratégias para valorização 

A terceira etapa foi denominada de VALORIZAÇÃO. Após a execução de todas as atividades das 
disciplinas ministradas, os alunos passaram uma semana montando e apresentando exposições dos 
resultados obtidos (Figura 3), no Colégio Central, no Colégio Teixeira de Freitas e na Faculdade de 
Arquitetura da UFBA, neste último, ocorreu também o encerramento do projeto com a entrega dos 
certificados. 
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Figura 3 - Semana de Valorização e Encerramento do Projeto – estratégias de preservação e divulgação do patrimônio 

 

Cada momento desta semana de valorização ofereceu uma experiência diferenciada para os 
aprendizes. Nas escolas onde eles estudavam, a exposição despertou a curiosidade dos colegas 
fazendo com que fossem explicadas as atividades exercidas no projeto e o porquê de cada uma 
delas, gerando admiração por parte de todos. Além de exercitar a criatividade na montagem da 
exposição, houve grande interação com os colegas e professores promovendo e divulgando os 
objetivos de reconhecimento e valorização do patrimônio da cidade e elevando a autoestima do 
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indivíduo. 

As exposições realizadas causaram uma ebulição diante da técnica artesanal da produção de 
azulejos, assim como faziam os portugueses. Professores, alunos, funcionários, mestrandos, 
doutorandos e transeuntes paravam para questionar a exposição, o processo artesanal, o projeto. 
Entretanto, o fato que mais chamou a atenção da equipe técnica foi o momento em que os alunos 
olharam para o painel de azulejos montados na exposição e chegaram a seguinte conclusão: “os 
portugueses são melhores que nós”. Essa frase demonstrou que todas as atividades executadas junto 
aos aprendizes surtiram efeito positivo, pois reconheceram o legado que os portugueses com suas 
técnicas deixaram na arte dos azulejos e que não seria fácil imitar. Promovendo assim o 
reconhecimento e a valorização do Patrimônio cultural em que estão inseridos. 

Durante a Semana de Valorização também propiciou-se uma visita de despedida a cada grupo em 
locais diferentes. Reunidas as turmas da manhã, visitou-se o Dique do Tororó e com as turmas da 
tarde visitou-se o Museu Náutico da Bahia, no farol da Barra. Lá houve uma reflexão sobre o projeto, 
sobre a cidade, a escola e os colegas. Sentamos em círculo e cada um fez o exercício de escrever para 
o colega ao lado, elogiando e aconselhando para o futuro. Ao final houve um jogral com a música de 
Lulu Santos: Como uma onda! Que provocou uma discussão sobre o patrimônio histórico da cidade, 
seu desenvolvimento, responsabilidade e como cada um pode cuidar da cidade. Afinal tudo muda, 
tudo se transforma, assim como cada aluno se transformou durante o processo de interação com o 
patrimônio da cidade, sensibilizando-se com a necessidade de preservação. 

A cerimonia de encerramento aconteceu no auditório da Faculdade de Arquitetura e contou com a 
presença de pais, professores, amigos e os patronos, colaboradores eficazes desse projeto, como os 
especialistas Mário Mendonça de Oliveira e Antônio Carlos Barbosa, ambos professores da UFBA e 
ligados à Preservação do Patrimônio, na cidade de Salvador. A exposição realizada na Faculdade de 
Arquitetura reuniu todas as atividades exercidas pelos alunos ao longo do curso, para orgulho de 
seus familiares e amigos. 

Vale ressaltar o grande esforço desprendido pelo Professor Mário Mendonça na exposição para o 
alunado sobre as fotos antigas de Salvador e sua importância nos tempos de hoje. Essas imagens, 
que muitos desconhecemos, ajudaram a consolidar um dos objetivos do curso que é reconhecer o 
patrimônio, valorizar e atrair mais adeptos multiplicadores para as ações de salvaguarda do 
patrimônio. 

Essa união em prol de um objetivo maior tornou possível a realização do projeto no tempo previsto e 
validou a importância da educação e sensibilização para o patrimônio conjugado com a identidade 
cultural. Afinal, todos que mantiveram um contato com os objetivos do VI-VER O PATRIMÔNIO 
foram imbuídos por uma atmosfera de fraternidade. Como foi registrado durante as palestras de 
abertura e encerramento do projeto, onde ex-alunos do colégio central, comerciantes da mouraria, 
vicentinos, devotos da Igreja, pais de alunos e professores reunidos, cada um contribuiu de alguma 
maneira. Seja um arranjo de flores ou uma bandeja de pãezinhos, eles transformaram esses 
momentos em grande festa, em prol da elevação da autoestima dos jovens, sob a perspectiva de sua 
identificação com o patrimônio da primeira capital do Brasil. Os resultados desse processo já se 
apresentam na segunda edição e nos desdobramentos locais e internacionais apresentados a seguir. 

2. O PROJETO CULTURAL VI-VER O PATRIMÔNIO – 2ª edição 

Via de mão dupla, o conhecimento que vai, retorna muitas vezes em dobro, por isso na segunda 
edição que se apresenta como “Vi-Ver o Patrimônio: 2ª edição – Igreja e Convento de Nossa Senhora 
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da Piedade”, aprovada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, com previsão de início em 
julho de 2014, traz modificações baseadas na experiência anterior, bem como antigos e novos 
parceiros. A exemplo do Centro Cultural dos Capuchinhos, que se aproxima do projeto com mais uma 
disciplina, a Conservação e Restauro de Documentos, que será ministrada pelo Frei Capuchinho 
Ulisses Bandeira Sobrinho, Diretor Geral do Centro Cultural dos Capuchinhos - BA/SE, localizado na 
Igreja e Convento da Piedade, em Salvador. 

Portanto, na segunda edição será adotado como objeto de estudo, reconhecimento e de análise a 
Igreja e Convento de Nossa Senhora da Piedade, administrada pela Ordem dos Capuchinhos, 
constituindo uma nova aliança para o projeto. Sendo assim, do mesmo modo que a primeira, a 
segunda edição também contará com a parceria da Universidade Federal da Bahia, Colégio Estadual 
da Bahia e o Museu de Arte Moderna da Bahia, seu início está datado para novembro de 2015. As 
disciplinas serão ministradas adotando o mesmo formato anterior, assumidas por profissionais 
qualificados, igualmente responsáveis e conscientes das questões relacionadas à conservação e 
restauro do patrimônio. 

2.1 Desdobramentos locais 

O contato com o corpo docente dos colégios estabeleceu vínculos da equipe técnica do projeto com 
as atividades culturais desenvolvidas durante o ano letivo das instituições. Considerando o lema do 
projeto: “EDUCAR PELO EXEMPLO”, a equipe aceitou o convite em participar do II Fórum de 
Profissões realizado no Colégio Estadual Mario Augusto Teixeira de Freitas. Uma atividade 
direcionada aos estudantes do 3º ano no ensino médio, alguns deles aprendizes no VI-VER O 
PATRIMÔNIO. 

Os objetivos do Fórum foram informar e esclarecer dúvidas a respeito de algumas profissões, no 
intuito de facilitar a escolha tão difícil com a qual os estudantes se deparam ao final do 3º ano. 
Participaram da atividade profissionais de diversas áreas, como enfermeiros, advogados, 
engenheiros, músicos, policiais, entre outros. A atividade contou ainda com uma apresentação de 
teatro de um grupo de estudantes de Simões Filho, cidade vizinha à Salvador. Esse momento foi 
apropriado para difundirmos as questões sobre conservação do patrimônio cultural da cidade e a 
multidisciplinaridade que o envolve no ato de restaurar, a exemplo da equipe técnica que compõe o 
‘VI-VER O PATRIMÔNIO’, as atividades relativas à preservação e objetivos do projeto. 

Entre outros assuntos, tratamos da relação tecnologia e documentação do patrimônio, técnicas 
construtivas tradicionais e atuais, cultura e identidade, além do aspecto social do desenvolvimento 
humano para a posteridade, aspectos relevantes para a reflexão dos alunos, no momento da escolha 
da profissão. Este fato colocou a equipe em condição de parceria, para orientar a reforma que os 
professores pretendiam realizar no espaço de convivência do colégio, programada para a SEMANA 
DO MEIO AMBIENTE ESCOLAR – PATRIMONIAL. 

A programação para as atividades foi agendada para um sábado durante a manhã, fora do 
cronograma de aulas estabelecido, portanto uma atividade extra. A proposta era cuidar do jardim 
interno, pintar os bancos e o piso, colorir vasos de cerâmica e plantar neles, proporcionando um 
ambiente mais alegre para o espaço de convivência na escola. Numa visão mais ampla, a semente do 
‘VI-VER O PATRIMÔNIO’ estava brotando em outros alunos, comprovando a importância da presença 
dos agentes multiplicadores nas escolas. Além disso, ocorreu a fixação do painel de azulejos, 
produzidos pelos aprendizes, na parede que dá acesso à quadra de esportes, autorizado pela direção 
da instituição. A figura 4 ilustra o sábado inusitado. 
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Figura 4 - Alunos em atividade voluntária para requalificar sua área de convivência, no colégio Mário Augusto Teixeira de 

Freitas, em Salvador 

 

2.2 Desdobramentos internacionais 

O ineditismo da abordagem que aproxima os jovens do patrimônio cultural da cidade contribuiu, 
entre outros aspectos, para ir além da formação dos cidadãos e para a percepção da sua 
responsabilidade na sociedade. Atraindo a atenção de países como a Argentina e o Peru, após a 
divulgação de artigos apresentados em congresso, que vislumbraram, no ‘VI-VER O PATRIMONIO’, 
um modelo a seguir. 

Em outubro de 2013, no 3º Congresso Ibero-americano e XI Jornada em Técnicas de Conservação e 
Restauro do Patrimônio, realizado em La Plata-Argentina, foi apresentado o artigo sobre a Formação 
de Recursos Humanos para a Restauração e Conservação do Patrimônio, sob o título de “Projeto 
Piloto de Educação para VI-VER O PATRIMÔNIO, em Salvador-BA, Brasil”. 

Este congresso reuniu doutores e mestres da área de conservação e restauro das Américas e da 



 As fronteiras para ‘vi-ver o patrimônio’ – iniciativas de preservação 253 
 LEÃO, E. C. D.; FLORES, C. E. 

Europa, contribuindo para a divulgação das ações de sensibilização para o patrimônio, realizadas 
junto aos jovens de Salvador, em caráter experimental, identificando e discutindo aspectos positivos 
e negativos de uma proposta inovadora nesta área. 

Esse panorama ampliou as fronteiras do ‘VI-VER O PATRIMÔNIO’, estendendo suas ideias até o Peru, 
para a aplicação do modelo, na Faculdade de Arquitetura da UNSAAC – Universidade Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. O convite partiu do coautor deste artigo, componente da equipe técnica da 
primeira edição do projeto e professor da UNSAAC. 

Sob esta perspectiva, em fevereiro de 2014, foi realizado em Cusco, cidade patrimônio da 
Humanidade, uma versão resumida do ‘VI-VER O PATRIMÔNIO’, tendo como público alvo, duas 
turmas da Faculdade de Arquitetura da UNSAAC. Este experimento durou duas semanas e versou 
sobre a importância do reconhecimento para a valorização do patrimônio cultural, suas intervenções 
e multidisciplinaridade, utilizando as mesmas bases executadas no Brasil, com aulas de campo, visitas 
e palestras, porém perspectivando a cultura relacionada ao vale sagrado da civilização incaica e a 
capital arqueológica da América Latina: Cusco, (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - ‘VI-VER O PATRIMÔNIO’ em Cusco, uma experiência de preservação sem fronteiras 
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3. CONCLUSÕES EM PROCESSO 

Os jovens, independente da cultura a qual pertençam, não conhecem o lugar onde vivem e por isso 
não se reconhecem no patrimônio construído, tão pouco valorizando, o que influencia diretamente 
no processo de degradação dos monumentos, a exemplo das pichações. 

As ideias desenvolvidas pelo ‘VI-VER O PATRIMÔNIO’, no sentido de atrair os jovens, para ver de fato 
e vivenciar a cidade que habitam, ao lidar com as novas tecnologias aplicadas ao patrimônio, 
demonstraram que são efetivas ferramentas para sensibilizar futuros agentes multiplicadores para a 
preservação do patrimônio. 

Incluir o projeto nas redes sociais de comunicação virtual trouxe à baila a discussão do 
reconhecimento e da conservação dos monumentos adaptados à linguagem dos jovens. De celulares 
na mão, o exercício de casa, em cada aula de campo, era a publicação no facebook de uma ou mais 
fotos de um detalhe do monumento ou da paisagem que lhes chamassem a atenção. Desse modo, os 
deveres de casa se tornaram observadores e críticos da cidade, com o olhar também para os 
processos de degradação, sujeira, descasos. Se tornando bastante divulgados e questionados pelos 
pais, pelos amigos do face, familiares, professores. Havia momentos em que mestres, doutores, 
alunos da academia e aprendizes do ‘VI-VER O PATRIMÔNIO’ conversavam no mesmo espaço virtual 
sobre determinada foto. Essa interação se tornou uma grande onda de conhecimento e 
desenvolvimento pessoal. O endereço do projeto pode ser acessado através do endereço 
https://www.facebook.com/viver.patrimonio, onde é possível acompanhar todas as atividades dos 
alunos na linha do tempo, além de se tornar mais um agente multiplicador das ideias do projeto, nos 
flancos do patrimônio. 

Um termômetro utilizado para avaliarmos o projeto foi a utilização de questionários no início e no 
final do processo, esses dados ao serem comparados foram reveladores para constatar a carência de 
iniciativas que desenvolvam nos jovens à capacidade de se reconhecerem agentes da História, 
capacitando-os para uma reflexão crítica sobre sua identidade e suas ações que se refletem, 
principalmente, sobre seu futuro. A mudança foi evidente e a maneira como agradeceram a iniciativa 
reforçou o potencial para a segunda edição, da mesma forma que as críticas foram avaliadas e 
corrigidas para as próximas edições. 

A percepção do patrimônio como ferramenta para desenvolver a autoestima e estimular a cidadania 
reflete na educação do indivíduo, que retorna como agente multiplicador das ações de preservação 
dos monumentos. Corroborando Capistrano de Abreu (1954, p. 10), o importante não é a coisa, mas 
o espírito da coisa (...), ou seja, a essência dos monumentos que fascina o pesquisador é também um 
dispositivo de sua própria conservação. 

‘VI-VER O PATRIMÔNIO’ busca essa essência e dialoga nos moldes dessa sociedade líquida, 
tecnológica, sem fronteiras, que precisa tirar os olhos da tela para ver a cidade, a vida, o amigo. Viver 
a vida e por que não: ‘VI-VER O PATRIMÔNIO’? 
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O presente trabalho busca resgatar a história da “nova sede” do Bauru Tênis Clube – BTC, 
construída entre 1957 e 1960, pelo arquiteto Ícaro de Castro Mello (1913-1986). 
Popularmente conhecida como “transatlântico de luxo”, seu estilo arquitetônico 
modernista, com brises de alumínio, enfeites de gesso e lustres exclusivos, seu amplo 
salão de festas com palco italiano serviu, até 26 de abril de 2000, como “Teatro 
Municipal Informal”. Durante décadas foi o principal espaço social para a realização de 
bailes de carnaval. Além disso, o clube estimulava a prática dos mais variados esportes, 
conseguindo no Tênis títulos mundiais. Em razão de sua importância histórico-
arquitetônica o CODEPAC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural) de Bauru 
instaurou processo de tombamento. Vendido à iniciativa privada o processo foi 
arquivado sob o argumento de decurso de prazo. Tal resultado implica refletir sobre o 
papel dos órgãos de preservação do patrimônio histórico, a partir da discussão sobre a 
natureza vinculativa ou não de seus pareceres. O trabalho, portanto, explora a temática 
do patrimônio cultural material sob o prisma de duas grandes áreas das ciências 
humanas – a História e o Direito – adotando-se uma abordagem transdisciplinar. 

 PALAVRAS CHAVE: tombamento; patrimônio cultural; memória afetiva; legislação 

1. PREMISSAS METODOLÓGICAS PARA UMA ADEQUADA COMPREENSÃO DO FENÔMENO 
JURÍDICO DO TOMBAMENTO 

O tombamento é um instituto jurídico de direito administrativo que tem por objetivo preservar bens 
culturais, impedindo, por consequência, sua destruição ou descaracterização. O tombamento 
declara/reconhece valor cultural a bens que, por suas características especiais, passam a ser 
preservados no interesse de toda a coletividade, para a fruição das presentes e futuras gerações. 
(CARVALHO FILHO, 2012, p. 792; DI PIETRO, 2012, p. 144; FIGUEIREDO, 2007, p. 314; CUNHA JUNIOR, 
2010, p. 459; MACHADO, 2005, p. 915; MEDAUAR, 2009, p. 354; MILARÉ, 2005, p. 404; TELLES, 1992, 
p. 92). 

Trata-se, portanto, de um processo complexo, na medida em que para se provar o valor cultural é 
necessário coligir provas (croquis, fotografias, vídeos, matérias de jornal e revista, descrição das 
características peculiares do bem, testemunhos etc.) para subsidiar o parecer do órgão técnico 
responsável pelo processo de tombamento. É necessariamente transdisciplinar, pois não se limita à 
verificação da regularidade jurídica: demanda compreensão sobre a dimensão social do Direito e sua 
relação com as áreas de história, antropologia, sociologia, urbanismo, arte etc., na esteira de uma 
leitura constitucional, substancialista, de direitos fundamentais e, não menos importante, a partir de 
parâmetros internacionais (Carta de Veneza, de 1964; Declaração de Estocolmo, de 1972; Declaração 
do México, de 1985; Declaração de Amsterdã, de 1975; Carta de Machu Picchu, de 1977, dentre 

mailto:contato@herrera.adv.br
mailto:historiaferramenta@terra.com.br
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outros). Na cidade de Bauru este órgão é o CODEPAC – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural1, 
criado no ano de 1992, pela Lei Municipal nº 3.486, de 24 de agosto. 

Com a Constituição de Federal de 1988, o Patrimônio Cultural Material e Imaterial adquiriram um 
status cultural que nunca tinham desfrutado antes. A proteção legal foi consubstanciada nos artigos 
215 e 216 e é a proteção mais ampla conseguida pelo Patrimônio Cultural Material e Imaterial, na 
medida em insere a cultura e o patrimônio histórico no rol de Direitos Humanos. 

Sem, portanto, o conhecimento desses pressupostos de análise, não se afigura possível se chegar a 
uma resposta correta, isto é, uma resposta adequada à Constituição e às cartas internacionais. Isso 
significa que para se bem compreender um fenômeno é necessário se colocar a frente de um 
conjunto de elementos que formam a historicidade do objeto no contexto da historicidade dos 
sujeitos. 

A temática do patrimônio histórico e cultural – que aqui encontra assento real no BTC – passa por 
esta dimensão reflexiva (filosófica) do agir para conhecer. O fenômeno do patrimônio histórico e 
cultural projeta um olhar substancialista, voltado para o conteúdo, para o bem jurídico fundamental 
tutelado constitucionalmente e em cartas internacionais. 

Tal atitude é importantíssima devido a questão do lembrar e dar significado a existência humana em 
pleno século XXI, época em que imperam as tecnologias informacionais, o big data (grande 
quantidade de dados, etéreos, com uma velocidade cada vez maior de produção e utilização), e 
outras tecnologias que podem exterminar a vida como conhecemos na face da terra. 

Marc Augé (2012, p. 35), em recordação a Paul Virilio e o seu clássico “A Bomba Informática”, nos 
alerta sobre a oposição artificial criada entre global-local pelo Pentágono como estratégia para que a 
história não seja usada como possibilidade de contestação pelos excluídos e/ou prejudicados pela 
globalização. 

A preservação do patrimônio histórico, portanto, atende as necessidades da sociabilidade humana e 
de transformação da cidade para as pessoas, com a finalidade de devolver às cidades a dimensão 
humana – esquecida, negligenciada, progressivamente eliminada, como propõe Jan Gehl (2013, p. 3). 

O rememorar/lembrar é a base que suporta a relação passado/presente e este elemento depende da 
memória situada no patrimônio histórico material (SANTANA, 2011, p. 29). Ele é o fragmento 
fundamental para o desenvolvimento da identidade urbana dos cidadãos e da sua memória afetiva, 
proporcionando uma cidadania proativa que faça da cidade algo vivo, dinâmico. Nos bens culturais os 
sujeitos se (re)encontram e ativam a dimensão psicológica do pertencimento, do estarem 
concernidos no processo histórico de transformação do social. 

Adota-se, pois, como premissa (método) de análise de questões relativas a tombamento de bens 
culturais, a investigação do bem numa imediata proximidade com a práxis humana, como existência 
e faticidade, onde a linguagem e o contexto são analisados no plano da historicidade, em que o texto 
da lei não se desprende da existência concreta, do real. A partir desta premissa, evita-se que o 
sentido seja a obra de um soberano solipsista. 

Esta filtragem, entretanto, conforme será relatado adiante – valendo-nos de uma leitura crítica e 
científica – não foi observada no processo de tombamento do prédio principal do BTC (BAURU, 
2010a). Antes, porém, nos dedicaremos à apresentação da história do clube e seu valor cultural para 
a cidade. 
                                                 
1 Sobre o CODEPAC de Bauru acesse: http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/. Acesso em 21 mar. 2014 

http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/.
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O BAURU TÊNIS CLUBE E A “NOVA SEDE” DO CLUBE 
OBJETO DE TOMBAMENTO 

2.1 O tênis e outros esportes na história do BTC 

A cidade de Bauru, fundada no século XIX, tem a sua história marcada de forma indelével pela ferrovia, 
artefato tecnológico que caracteriza o início da modernidade no fim do século XIX e início do século XX. 
Integram este patrimônio seus trilhos históricos: a Estrada de Ferro Sorocabana – E.F.S., Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil – E.F.N.O.B., e a Companhia Paulista de Estrada de Ferro - Cia. Paulista. 

Esta logística proporcionou contato com os grandes centros econômicos sociais e políticos da época 
como o Rio de Janeiro, Capital Federal, e São Paulo, capital do Estado. Diante disso, a cidade de 
Bauru se sagrou a “Frente Pioneira do Café” no século XIX. Já na década de 1920 a cidade contava com 
o consulado japonês que coordenava a vinda de imigrantes da Terra do Sol Nascente para as lavouras 
de café da região.2 

E em razão deste detalhe, em 1924 o secretário do Consulado do Japão, Kazukio Iryie – praticante de 
tênis –, teve a iniciativa de construir a primeira quadra do esporte na cidade, num terreno na esquina 
das ruas Virgilio Malta com XV de Novembro (PAIVA, 1975, p. 102). A empreitada inusitada chamou 
atenção de pessoas interessadas em praticar essa modalidade esportiva e, então, o então Prefeito 
José Gomes Duarte (janeiro 1926 a julho 1929) destinou para este fim um terreno na Rua Antonio 
Alves esquina com a Rua 7 de Setembro. 

Devido ao aumento de adeptos do tênis, foi fundado no dia 1º de agosto de 1926, oficialmente, o 
BTC, que no início contava com uma pequena sede social com piscinas de concreto, inaugurada em 6 
de fevereiro de 1927 (O VIGÉSIMO..., 1951, p. 4), e se dedicava exclusivamente a pratica do tênis, 
esporte patrono do clube recém-fundado. 

 

 
Figura 1 – “Tenistas descansando”: Jucinto Cardarelli, Valter Zucchi, Fritz Gutt, Rodolfo Kepping e Kazukio Irie, Secretário do 

Consulado Japonês em Bauru (introdutor do tênis na cidade) em 1926, provavelmente no BTC recém-inaugurado 
Fonte: Acervo pessoal de Luciano Dias Pires 

                                                 
2 www.btc.com.br. Acesso: 01 maio 2014 

http://www.btc.com.br.
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O esporte foi uma das marcas do BTC, que após o início promissor no tênis, passou a abrigar outros 
esportes. No basquete feminino3, contou com jogadoras como Jacy Guedes de Azevedo, Suzete 
Gobbi, Simone Bighetti e Vânia Teixeira, todas jogadoras da Seleção Brasileira de Basquete nas 
décadas de 1970 e 1980, sob o comando do também técnico bauruense e betecista Antônio Carlos 
Barbosa4. 

A natação profissional iniciou na década de 1940 e logo obteve bons resultados, com destaque para 
Silvia Lillian Bitran, campeã sul-americana de Natação.  O pólo-aquático5 iniciou no clube em 1954, 
tendo como protagonista o atleta Claudino Caiado de Castro; vindo do Rio de Janeiro, formou as 
futuras gerações do esporte, como Flávio Marcondes Motta e Luiz Fernando Lapo6. Com o tempo, 
outros esportes foram incorporados aos quadros do BTC, como o judô, o xadrez, ambos com 
resultados expressivos em Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. 

Mas foi no tênis que o clube conquistou sua maior gloria esportiva: foram dois títulos mundiais de 
tênis universitário conquistados pelo atleta Luiz Carlos de Barros Cesar, em Dortmund (Alemanha, 
1953) e em San Sebastian (Espanha, 1955) e o título mundial de atletas de 10 anos de idade 
conquistado pela atleta Cláudia Noêmia Nelli Failace, em 1979, em Caracas, na Venezuela. Não por 
outra razão que no seu brasão o BTC guarda suas marcas: duas raquetes cruzadas com três estrelas 
douradas que representam os três campeonatos mundiais de tênis. 

 

 
Figura 2 – Brasão do B.T.C. em bronze, pedaços de mármore branco e granilite, ainda com duas estrelas, referentes às 

conquistas da década de 1950. Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                 
3 Entrevista da Semana: Jacy Guedes de Azevedo Pioneira do basquetebol feminino brasileiro, ela conta sobre sua trajetória 
e fala sobre o prazer do trabalho e da vida no campo. Ana Paula Pessoto. 16 jan. 2011. Disponível em: www.jcnet.com.br. 
Acesso: 01 maio 2014 
4 Entrevista com Antônio Carlos Barbosa. 11 jul 2002. Disponível em: http://www.cbb.com.br/Imprensa/ShowEntrevista/72. 
Acesso: 01 maio 2014 
5 Entrevista da Semana: Flávio Marcondes Motta (Nabo) Com oito décadas de vida, ele mostra como é ser um campeão. 
Ana Paula Pessoto. 28 out. 2012. Disponível em: www.jcnet.br. Acesso: 01 maio 2014 
6 STIFTER, Luis Guilherme. Pólo Aquático é tradicional em Bauru: vista por muito como elitista, modalidade começa a se 
popularizar. In LIVREVISTA: a revista do senso incomum. Ano 13, Nov./2013. Disponível em: 
http://www.livrevista.com.br/article.php?id=387. Acesso: 01 maio 2014 

http://www.jcnet.com.br.
http://www.cbb.com.br/Imprensa/ShowEntrevista/72.
http://www.jcnet.br.
http://www.livrevista.com.br/article.php?id=387.
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Na entrada do clube, os vários esportes praticados no BTC estão representados em quadros em 
gesso, ladeados por arte representativa da deusa Palas Athena, a deusa da sabedoria, da estratégia e 
das habilidades, que representa a certeza da vitória (Nike). 

 

 

 
Figura 3 – Gessos no restaurante do clube, representando outros esportes “acolhidos” pelo importante “espaço 

antropológico”, hoje patrimônio Cultural Material da Cidade. Fonte: Acervo pessoal 

 

2.2 A nova “sede social” como marco simbólico do BTC na cidade:  

O BTC na década de 1940 tornava-se um grande clube, que Criado, inicialmente, para a prática do 
tênis o BTC logo atraiu a alta sociedade, tornando-se um importante centro de convergência social e 
política da cidade7. Em 1946, na gestão do Presidente Célio de Almeida, várias casas localizadas na 
Rua 7 de setembro foram compradas, mesmo porque – segundo o site oficial do BTC – já se previa 
[...] o natural crescimento que estava por vir8. Vislumbrou-se, portanto, uma nova sede que 
condissesse com seu status. 

O crescimento, verdadeiramente, foi pujante. Em 1935, o município doou ao BTC área de 3.872m2 

(quadra 12 da Rua Antonio Alves), ocupada, até 1959, com um reservatório de abastecimento de 
água. Então, em 28 de fevereiro de 1959, em sessão solene e pública (conforme ata registrada na 
transcrição nº 3.370, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de Bauru/SP), o então prefeito Nicola Avallone Junior (1919-2010), disse: 

O Bauru Tênis Clube hoje agigantou-se. Mas, talvez, ele não tenha crescido na mesma 
medida que se desenvolveu a cidade de Bauru, essa gigante sem-limites que recebeu da 
atual administração o estimulo e o vigor de seu trabalho incansável e que a elevou entre 
as principais cidades do Brasil. O Bauru Tênis Clube, por intermédio do seu Presidente 
[Gabriel Rabello de Andrade] recebe a área de terreno descrita e dela toma posse 
definitiva e promete que, com o seu uso, irá alargar as possibilidades do Clube, de forma a 
consolidar a fama que já possui, de ser um dos mais importantes e bem instalados do 
interior do Brasil. Aí, sim, ele estará crescendo e se projetando na mesma proporção desta 
magnífica e fabulosa Bauru. (BAURU, 2010a, p. 12) 

 

                                                 
7 CONHEÇA O BTC, HISTÓRIA, Ampliação natural. Disponível em: www.btc.com.br. Acesso: 01 maio 2014 
8 CONHEÇA O BTC, HISTÓRIA, Ampliação natural. Disponível em: www.btc.com.br. Acesso: 01 maio 2014 

http://www.btc.com.br.
http://www.btc.com.br.
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Figura 4 – Entrada do BTC pela Rua Inconfidência (hoje Cussy Junior), na década de 1930 

Fonte: Acervo pessoal de Luciano Dias Pires 

Entre 1957 e 1960 foi construída a nova sede social, em estilo modernista, com projeto do famoso 
arquiteto Ícaro de Castro Mello (1913-1986), especialista em construções esportivas, cujo legado 
arquitetônico na área perdura até hoje9. O memorial descritivo da construção da “nova sede” do BTC 
data de 2 de janeiro de 1957 (BAURU, 1957, p. 4). As obras foram iniciadas em 28 de fevereiro (A 
NOVA..., 1957, p. 13). A planta do projeto foi oficialmente aprovada em 15 de maio de 1958, por 
despacho do então prefeito Nicola Avallone Junior, em decorrência de requerimento feito pela 
diretoria do BTC à prefeitura, pelo qual se solicitava isenção da taxa de aprovação e de multa por 
infração aplicada em 23 de fevereiro de 1958. 

A inauguração do “transatlântico” era ansiosamente esperada. A impressa local e da capital 
semanalmente publicavam matérias sobre o andamento das obras. A expectativa anunciada pela 
Diretoria do clube era para o final de dezembro de 1959. Em 4 de novembro de 1959 a Diretoria 
recebeu diversos representantes da imprensa escrita e do rádio, oportunidade em que lhe foram 
prestados esclarecimentos sobre o término do imponente edifício. Na oportunidade, o presidente do 
BTC, Waldemar Ferreira, anunciou a inauguração de um bar e do salão de “aperitivos”, situado na 
galeria principal do edifício (AINDA..., 1959, p. 2). 

Já na próxima semana, dia 8 de novembro de 1959, seria reiniciada a realização dos tradicionais 

                                                 
9 Integrante das primeiras gerações de arquitetos modernos do país, tendo sido presidente do Instituto de Arquitetos do 
Brasil de 1960 a 1966 (http://www.iab.org.br/historia), Ícaro tem sua obra fortemente voltada para as instalações 
esportivas, tais como o Ginásio do Ibirapuera, Setor Esportivo de Brasília, incluindo o Ginásio Nilson Nelson e o Estágio 
Mané Garrincha, os grandes Ginásios de Esportes de, Recife, Fortaleza, Teresina e inúmeros clubes. Na década de 50 fez 
projetos para ginásios de pequeno porte para São Paulo (Clube Sírio e FUPE), Ribeirão Preto, Uberaba e Bauru, valendo-se 
de solução de planta circular e cúpula dotada de lanternim. Fez também projetos para edifícios e complexos desportivos, 
solicitados por prefeituras e clubes. Destacam-se o Clube Sírio (São Paulo, 1950), Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
(Bauru, SP, 1952), Jockey Clube de Uberaba (MG, 1953), Federação Universitária Paulista de Esportes (São Paulo, 1955) e o 
Setor Esportivo da USP (São Paulo, 1952, reformulado em 1961), além dos clubes Las Peñas (1965) e Titicaca (1966), ambos 
no Peru (SILVA, 2005, passim). Sobre outros projetos de relevância nacional, acesse: 
http://www.castromello.com.br/projetos/; veja também outros detalhes sobre a vida do arquiteto na Enciclopédia Itaú 
Cultural de Artes Visuais: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445855/icaro-de-castro-mello 

http://www.iab.org.br/historia),
http://www.castromello.com.br/projetos/;
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445855/icaro-de-castro-mello
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“aperitivos dançantes” matinais e de todas as demais atividades sociais interrompidas por causa das 
obras. (O BAURU..., 1959, p. 5; NÃO ESMORECE..., 1959, p. 3). Mais tarde, em 27 de fevereiro de 
1960, o BTC realizara o seu “carnaval no transatlântico”, sagrando-se uma das festas mais 
movimentadas do interior (O BTC PREPAROU..., 1960, p. 2). 

A partir de então já se pode ver a grandiosa empreitada do clube em construir uma das maiores 
sedes sociais de todo o Brasil, com 4.000 m2, distribuídos em quatro pavimentos, sendo o quarto 
pavimento com 700 m2, com um palco italiano de 6 X 20 metros, adaptado as mais variadas 
atividades sociais, orquestras, espetáculos artísticos, conferencias etc. (A NOVA..., 1957, p 13), 
comportando 100 mesas e 4000 pessoas (A ESTRELA..., 1960, p. 7). Durante as obras, o então 
Governador Janio Quadros – quando da inauguração da pista asfaltada do aeroporto de Bauru – 
visitou as obras do BTC. Na ocasião, o governador prontificou-se a interceder perante a Caixa 
Econômica Federal com o objetivo de conceder empréstimo de Cr$ 5.000.000,00 para impulsionar o 
término da construção. (EMPRÉSTIMO..., 1959, p. 13). 

Uma vez pronta a nova sede, esta contou com belos brises de alumínio, amplos espaços internos, 
amplo salão de festas, lustres exclusivos, pisos de ladrilhos e outros detalhes. Pelas suas 
características externas a nova sede passou a ser conhecida na cidade como o “Transatlântico de 
Luxo” ou o “Transatlântico de Concreto”. 

O BTC inaugurou oficialmente a “nova sede” em 31 de julho de 1960, com a presença de 
autoridades, convidados e sócios e a participação de duas orquestras (O BAURU..., 1960, p. 30). Nos 
anos posteriores, nesta data, o BTC promovia o tradicional “Baile do dia 31”, que antecedia a data de 
fundação do BTC e o aniversário da cidade. 

O palco principal construído no salão principal passou a ser o lugar de Teatro Municipal que não 
havia à época, recebendo peças de teatro, shows de música e dança. Em 1978 o dramaturgo 
bauruense Paulo Neves trouxe para a cidade a peça “Apareceu a Margarida”, estrelada por Marília 
Pera com texto de Roberto Atahyde. Devido a uma cena de nudez, em que um ator nu dividia o palco 
com uma imagem do coração de Jesus, um empresário da cidade invadiu o palco para retirar a 
imagem e a atriz Marília Pera travou uma “pequena luta” com ele na frente de 1600 pessoas que 
assistiam a peça10. 

 

 
Figura 5 – Salão de Festas do BTC, com Palco Italiano. Fonte: Acervo pessoal 

                                                 
10 “Textos de Outrora – Entrevista com Paulo Neves”. Disponível em: http://raciosimio.wordpress.com/2013/01/23/textos-
de-outrora-entrevista-com-paulo-neves/ Transcrição, p. 2. Acesso: 01 maio 2014 

http://raciosimio.wordpress.com/2013/01/23/textos-
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A sede também serviu de cinema. No subsolo havia uma ampla sala, com capacidade para 300 
pessoas, destinada à projeção de filmes, reuniões científicas, exibições de pequenas peças teatrais 
etc. (A ESTRELA..., 1960, p. 7). Em 1 de outubro de 1960 foi fundado o Clube de Cinema, presidido 
por José Mauro Zambonato, que passou a realizar sessões relacionadas com a Sétima Arte. 
(FUNDADO..., 1969, p. 11). Para desfrute dos associados, eram exibidos filmes italianos de comédia 
(Franco e Ciccio), filmes de Sean Connery (Zardoz) e para a garotada, as Aventuras de Tom & Jerry, 
em matinês aos domingos11. 

Por tudo o que levantado, evidencia-se a importância do BTC e da sua “nova sede” na formação da 
identidade político-cultural do cidadão de Bauru. Este bem cultural foi desprezado por meio do 
cancelamento do tombamento (BAURU, 2010a) daquele que era o centro de atividades esportivas, 
culturais, afetivas e sociais da comunidade bauruense, e a tomada de decisão foi feita sem qualquer 
observância ao histórico, ao arquitetônico, ao sociológico e ao antropológico12. 

3. PARECER TÉCNICO DE TOMBAMENTO E SUA NATUREZA JURÍDICA: vinculativo ou 
opinativo 

Conforme apresentado no início do trabalho, quando se esta diante da temática da preservação do 
patrimônio histórico, aquele que observa o objeto tem a obrigação de reconhecer a importância 
cultural e a sua dimensão humana para a comunidade. 

Em consonância com o regulamento federal e do Estado de São Paulo, este papel é reservado ao 
Conselho de Proteção do Patrimônio Histórico, no caso de Bauru/SP, ao CODEPAC (composto por 
representantes da comunidade), decidir sobre o tombamento definitivo, na medida em que é ele 
quem tem competência científica para identificar a historicidade sob seus vários aspectos, quer 
materiais ou imateriais. 

Nesse sentido, o art. 11 da Lei Municipal nº 3.486 de 24 de agosto de 1992 (Cria o Conselho de 
Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru) e o art. 11 do Decreto Municipal nº 9.250, de 16 de agosto 
de 2002 (regulamenta referida lei), que assim dispõem, respectivamente: Mediante parecer do 
conselho, caberá ao Poder Executivo a decretação do tombamento; Tomadas as providências 
descritas no artigo anterior, o processo irá a julgamento do CODEPAC para decidir sobre o 
tombamento definitivo. 

De ambos os artigos se depreende – respeitados os limites semânticos da gramática e da regência 
verbal (futuro do indicativo) – que quem tem legitimidade (exclusiva) para definir se haverá 
tombamento ou não é o CODEPAC, órgão técnico constituído por membros da sociedade. O 

                                                 
11 Sobre a existência do cinema no “Transatlântico de Luxo”, transcrição, p. 4. Disponível em: 
http://raciosimio.wordpress.com/2013/01/23/textos-de-outrora-entrevista-com-paulo-neves/. Acesso: 01 maio 2014 
12 Em relatório do CODEPAC denominado relação de bens em estudos de tombados até abril de 2010, datado de 03 de maio 
de 2010 – juntado no Processo Administrativo nº 20.863/10 (BAURU, 2010b, p. 14-18) – aponta-se diversos bens culturais 
que estão em processo de tombamento, quer em fase inicial ou final (aguardando decreto). Até abril de 2010, eram vinte e 
quatro (24) processos de tombamento que estavam com o status “em andamento”, dentre eles, o do BTC (Processo nº 
428/2010), iniciado em 03 de novembro de 2009 (BAURU, 2010a). Os mais antigos são: o Processo nº 18.022/96, referente 
à Antiga Casa Lusitana, e o Processo nº 18.024/96, que tem como bem objeto de tombamento o Núcleo do Antigo 
Sanatório Aimorés. Pois bem. Dentre todos eles, o mais recente é o processo referente ao BTC. Mesmo diante desse 
cenário, haja vista que o tempo despendido é compreensível devido à complexidade e dificuldade em se materializar 
adequadamente um processo de tombamento, o processo referente ao BTC foi analisado sob a ótica da caducidade. Em 
outras palavras: o poder executivo considerou que por ter o processo tramitado durante mais de três (03) anos, sem 
qualquer ato administrativo conclusivo, ou seja, sem uma decisão de rejeição ou aceitação do tombamento definitivo, 
deveria haver o arquivamento do processo de tombamento (BAURU, 2010a, p. 140-144). 

http://raciosimio.wordpress.com/2013/01/23/textos-de-outrora-entrevista-com-paulo-neves/.
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parecer/julgamento do CODEPAC seria vinculativo, pois em sua elaboração há o uso de critérios 
científicos que permitem a especialistas apreciarem, objetivamente, o mérito do valor cultural do 
bem objeto do tombamento. 

Tanto na lei como no decreto fica claro que ao Prefeito Municipal compete unicamente a expedição 
do Decreto de Tombamento. O juízo de valor, portanto, compete ao CODEPAC. 

O entendimento de que caberia ao Prefeito a discricionariedade (conveniência) do tombamento – 
numa síntese autoritária de desprezo a estudos técnicos – deriva de precedentes normativos que, ao 
nosso olhar, não guardam correspondência com a guinada democrática resgatada na Constituição 
Federal de 1988, quais sejam: o Decreto-lei nº 3.866, de 29 de novembro de 194113, imposto sob a 
égide do Estado Novo varguista (que permitia ao Presidente da República cancelar o tombamento de 
ofício por motivo de interesse público) e, mais recentemente, a Lei nº 6.292, de 25 de dezembro de 
197514, que dá a incumbência do tombamento ao Ministro da Cultura. Vale ressaltar que a norma 
federal, originariamente, sequer faz menção ao Chefe de Governo Federal ou a outra autoridade 
(Decreto-Lei nº 25/37, art. 9º, item 3º). 

DI PIETRO (2012, p. 154), apesar de se filiar à corrente que entende que o ato de tombamento é 
discricionário, adverte que a decisão de não tombar um patrimônio histórico – na contramão de 
parecer favorável do órgão técnico – deve ser necessariamente motivada e com amparo numa razão 
de interesse público. 

Essa apreciação terá de ser feita no momento da decisão, diante do caso concreto; 
evidentemente, se nenhuma razão de interesse público obstar o tombamento, este deve 
ser feito; por isso mesmo, a recusa em fazê-lo há de ser motivada, sob pena de 
transformar-se a discricionariedade em arbítrio que afronta a própria Constituição, na 
parte em que protege os bens de interesse público. (DI PIETRO, 2012, P. 154). 

Diante desta questão, o cancelamento do processo de tombamento do BTC, com o seu consequente 
arquivamento, não teve como fundamento motivação de interesse público, isto é, no sentido de que 
o edifício do BTC, se tombado, pudesse implicar em prejuízo à ordem social ou ao desenvolvimento 
da cidade. Daí a razão de se fortalecer o debate acerca da natureza jurídica do parecer dos órgãos de 
proteção ao Patrimônio histórico, se deliberativo-vinculativo ou consultivo-opinativo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história do BTC se confunde com o desenvolvimento político-social da cidade e sua “nova sede”, de 
estilo modernista, possui todos os elementos à sua classificação como patrimônio cultural material. 
O clube foi fundado na década de 20 graças à força da imigração japonesa para Bauru. O BTC fez 
história em diversas modalidades esportivas e até os dias de hoje é referência no Tênis15. O projeto 
de estilo modernista e em formato de transatlântico foi concebido pelo arquiteto Ícaro de Castro 
Mello, exemplo único na história no desenvolvimento de projetos na área desportiva. O destaque no 

                                                 
13 Artigo único: O Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, poderá determinar, de ofício ou em 
grau de recurso, interposto pôr qualquer legítimo interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, 
aos Estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, feito no Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, de acordo com o decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3866.htm. Acesso em 21 mar. 2014 
14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6292.htm. Acesso em 21 mar. 2014 
15 Betecista agora é o número 1 do mundo. 13 abr. 2014. Disponível em: 
http://btc.com.br/baurutc/Portugues/noticia/index.php?acao=detalhar&cod=209. Acesso em 22 maio 2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3866.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6292.htm.
http://btc.com.br/baurutc/Portugues/noticia/index.php?acao=detalhar&cod=209.
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esporte e o anúncio de construção da nova sede foram destaques em jornal locais e em jornal da 
capital. Eram recorrentes as matérias que enalteciam o clube e seu projeto audacioso de 
crescimento. 

Os tradicionais bailes, aguardados com entusiasmos pela população, as sessões de cinema e os 
carnavais fazem parte da memória histórica da sociedade bauruense, da história das pessoas. É 
diante desse contexto que o BTC permite rememorar/lembrar lugares de uma experiência com o 
mundo. 

Com o arquivamento do pedido de tombamento da “nova sede” do BTC, Bauru perde a possibilidade 
de um diálogo privilegiado com o lugar, o espaço antropológico/existencial e faz nascer, por 
conseguinte, lugares da solidão, de passagem, como shoppings centers, aeroportos, hotéis de 
grandes redes etc. 

É na dialética do existir com o reviver, no reconhecer-se como ser no mundo, que o ato de 
rememorar surge como um antídoto aos não lugares, os espaços geométricos, da 
supermodernidade, nos dizeres de Augé. A proteção do patrimônio histórico visa, justamente, evitar 
o desaparecimento desses espaços antropológicos. 

Esta percepção só é possibilitada com a ampliação da capacidade de compreensão. À medida que são 
poucos os vieses de análise, o ato de decidir se prepondera formalista, com enfoque no 
procedimento e num legalismo de cariz exegético, isto é, de apego à literalidade do texto de lei; à 
medida que se interrelacionam com outras dimensões do conhecimento (história, antropologia, 
sociologia, urbanismo, arte etc.) os espectros humanitário e cultural se evidenciam, em proteção ao 
patrimônio histórico. Cornelius Castoriadis (1998, p. 25) bem sintetiza este espectro ao dizer que as 
condições sob as quais um enunciado constitui uma informação para alguém dependem 
essencialmente do que alguém já é!. 

Esta perspectiva de análise, se considerada, afasta decisões políticas de um soberano solipsista, para 
então se reconhecer que as decisões acerca do patrimônio histórico e cultural de uma cidade só 
podem ser consideradas legítimas se forem debatidas e deliberadas pelo CODEPAC, órgão 
comunitário que se sustenta na ciência e na técnica. 
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